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

الدولية.

الثانوية  التشريعات  ومراجعة  إص��دار  استكمال 
والرهن  والتأمين،  المالية،  األوراق  قطاعات  في 
بمعايير  استرشادًا  التمويلي،  والتأجير  العقاري، 
الرهن  قانوني  إصدار  وبازل، ومتابعة   ،IAIS ،IOSCO

العقاري والتأجير التمويلي.

الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  امتثال  تأكيد 
العالقة  ذات  والتعليمات  واألن��ظ��م��ة  للقوانين 

بقطاعات سوق رأس المال.

توفير معلومات وبيانات عن قطاعات سوق رأس 
ومراجعة  بيانات  قواعد  تطوير  خ��الل  من  المال، 

نوعية اإلفصاحات وتطويرها.

حوكمة  لتعزيز  الالزمة  التحتية  البنية  استكمال 
مدى  قياس  أدوات  تطوير  خ��الل  م��ن  ال��ش��رك��ات، 
الخاصة  والثقافة  الوعي  وزي��ادة  الشركات  التزام 

بالحوكمة.

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

المحلية  الجهات  مع  مشتركة  عمل  صيغ  إيجاد 
ذات ال��ع��الق��ة ل��غ��رض إزال���ة ال��ت��ع��ارض��ات ف��ي بيئة 

العمل المشتركة.

محددة  ف��ئ��ات  تستهدف  توعوية  ب��رام��ج  تنفيذ 
اإلستراتيجية  بناء  في  والمساهمة  عامة،  وأخ��رى 

الوطنية للتثقيف المالي.

زيادة التواجد وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة، م��ن خ��الل 
المشاركة في اللقاءات الدورية التي تنظمها هذه 

الجهات، وأعمال اللجان الفنية المنبثقة عنها.

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

شهد العام 2012 تراجعًا في مؤشرات النمو 
االقتصادي، وارتفاعًا في نسبة البطالة في 
التراجع مفاجئًا  فلسطين.  ولم يكن هذا 
نظرًا  والمراقبين،  االقتصاديين  من  لكثير 
لسياسة االحتالل الخانقة والمستمرة، وحجز 
حكومة  قبل  م��ن  الفلسطينية  األم����وال 
إسرائيل، وتزامن هذه اإلجراءات مع ضغوط 
ملحوظ  تقليص  رافقها  دولية  سياسية 
في حجم المعونات الخارجية.وجاءت بعض 
والمالية  االقتصادية  والقرارات  التشريعات 
الفلسطينية على المستوى العام لتضيف 
عنصرًا ضبابيًا آخر على المناخ االستثماري 
فلسطين. ف��ي  االق��ت��ص��ادي  واالس���ت���ق���رار 

وع��ك��س��ت ه���ذه ال��ع��وام��ل ن��ف��س��ه��ا، وإن 
االستثمار  ح��ج��م  ع��ل��ى  م��ت��ف��اوت��ة،  بنسب 
على  وك��ذل��ك  المستثمرين،  واستقطاب 
فلسطين  ب���ورص���ة  ف���ي  ال����ت����داول  ح��ج��م 
مع  م��ق��ارن��ة  ملحوظًا  ت��راج��ع��ًا  شهد  ال���ذي 
العوامل  أن هذه  ومع  السابقة.   السنوات 
تؤثر  أن  تستطع  ل��م  للتنمية  ال��م��ض��ادة 
في  المدرجة  الشركات  أرب��اح  مجمل  على 
البورصة التي سجلت ارتفاعًا بسيطًا خالل 
من  أكثر  قطاعات  على  أثرت  فإنها  العام، 
غ��ي��ره��ا، وب��خ��اص��ة ف��ي ق��ط��اع��ي ال��خ��دم��ات 
واالس��ت��ث��م��ار، وان��ع��ك��س ذل���ك ف��ي ت��راج��ع 
هذا  كل  ومع  خسائرها.  ارتفاع  أو  أرباحها 
وذاك، وضمن معطيات الوضع الراهن، فإن 
نتائج الشركات في القطاعات التي تشرف 
على ع���ام  ب��ش��ك��ٍل  ت���دل  ال��ه��ي��ئ��ة،  عليها 

الفلسطينية  االقتصادية  القاعدة  متانة 
متطّورة،  تشريعية  قاعدة  إلى  المستندة 
مطرد  وال���ت���زام  م��ت��ن��ام��ي��ة  مهنية  وإل����ى 
ب���ق���واع���د اإلف����ص����اح وال���ش���ف���اف���ي���ة ال��ت��ي 
السنوات  عبر  وطورتها  الهيئة  وضعتها 
الماضية، وإلى وعي أعلى بأهمية تطبيق 
الهيئة  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ح��وك��م��ة  ق��واع��د 
البرامج  وإلى  للحوكمة،  الوطنية  واللجنة 
التعليمية والتدريبية التي حرصت الهيئة 
على توفيرها لموظفيها وللقطاعات التي 

تشرف عليها.

وفي المحصلة، وبغّض النظر عن الظروف 
تتمثل  الهيئة  سياسة  فإن  بنا،  المحيطة 
الكفيلة  األساسية  المقّومات  توفير  في 
والمهنية  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت��ع��زي��ز 
المعايير  أف��ض��ل  وف��ق  ال��ق��ط��اع��ات،  ل��ه��ذه 
ستمكنها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة،  وال��م��م��ارس��ات 
اإلنتاجية  أعلى من  مراتب  إلى  االرتقاء  من 
والربحية، وإلى تعظيم دورها في التنمية 

االقتصادية المستقبلية.

هيئة رقابية فاعلة تعمل على الرتقاء ب�سوق راأ�ض املال يف فل�سطني وحماية م�سالح 
املتعاملني فيه.
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

التقرير  لكم  أقدم  أن  سروري  دواعي  لمن  إنه 
السنوي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
األزمة  الرغم من استمرار  2012.  فعلى  للعام 
وما  اإلقليمية،  والتقلبات  العالمية،  المالية 
ينتج عنهما من ركود وانكماش اقتصاديين، 
االقتصاد  يواجهها  التي  المحلية  والتحديات 
الفلسطيني، فقد استمرت الهيئة خالل العام 
تشرف  التي  القطاعات  تطوير  استكمال  في 
المخاطر  من  الحد  في  دورها  وتعزيز  عليها 

التي تواجهها هذه القطاعات.

على  الهيئة  عملت  التطويري،  المجال  ففي 
األثر  لها  التي كان  الحيوية  المشاريع  عدد من 
المالية  القطاعات  وعلى  الهيئة  على  الكبير 
تم  حيث  عليها،  تشرف  التي  المصرفية  غير 
العقاري  الرهن  قانون  مشروع  من  االنتهاء 
عليه،  للمصادقة  الوزراء  إلى مجلس  رفع  الذي 
األنظمة  إصدار  متابعة  على  الهيئة  وتعمل 
المنظومة  الستكمال  الالزمة  والتعليمات 
والتأجير  العقاري  الرهن  لقطاعي  القانونية 

التمويلي.

الوساطة  خدمات  دور  تعزيز  سبيل  وفي 
بتطوير  الهيئة  قامت  فلسطين،  في  المالية 
األوراق  لقطاع  متخصصة  مهنية  شهادات 
نوعية  نقلة  إحداث  في  ستسهم  المالية، 
هذه  وطورت  المالية،  الوساطة  خدمات  في 
وعلمية  مهنية  أسس  ضمن  الشهادات 
موثوقة، وهي معتمدة دوليًا، وتمكن الهيئة 
المالية  المهن  لممتهني  التراخيص  منح  من 
المالي،  والمستشار  االستثمار،  مستشار  مثل 

والوسيط المعتمد.

وع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، ج���اء ت��ن��ف��ي��ذ ال���دراس���ات 
إنجازات  أب��رز  كأحد  التأمين  لقطاع  االكتوارية 

الهيئة في العام 2012، حيث كان لنتائجها األثر 
المهم في تحديد مواطن الضعف لدى شركات 
الالزمة  التدخل  خطط  وضع  وبالتالي  التأمين، 
الشركات  وإل���زام  القائمة  المشاكل  لمعالجة 
لتجنب  احترازي  كإجراء  اكتواري  خبير  بتعيين 
ال��م��خ��اط��ر، إض��اف��ة إل��ى االن��ت��ه��اء م��ن اإلج����راءات 
الالزمة لتطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين، التي 

سيبدأ العمل بها خالل العام 2013. 

اإلنجازات، وفيما يخص حوكمة  تلك  إلى  إضافة 
2012، وبالتعاون مع  الشركات، تم خالل العام 
االنتهاء من تطوير  الدولية،  التمويل  مؤسسة 
أداة قياس كمي لقياس مدى التزام الشركات 
مدونة  الواردة في  بالقواعد  العامة  المساهمة 

الحوكمة.

الهيئة،  لعمل  الداخلي  المستوى  وعلى 
وترقية  العمل،  إجراءات  وتحديث  تطوير  تم 
وفقًا ألفضل  المعلومات  لنظم  التحتية  البنية 
قاعدة  تطوير  تم  كما  الدولية،  الممارسات 
كبير  أثر  لها  سيكون  التأمين  لقطاع  بيانات 
ونشر  القطاع،  أداء  على  الرقابة  عمليات  على 
إلى  إضافة  حوله،  إجمالية  وإحصائيات  بيانات 

تطوير النظام المالي واإلداري في الهيئة.

بالشكر  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  وبهذا، 
من  أبدوه  لما  الهيئة،  موظفي  إلى  والعرفان 
الذي  الدؤوب،  بعملهم  عالية  ومهنّية  انتماء 
بنجاح.   المشاريع  عشرات  إنجاز  من  مكننا 
إدارة  مجلس  إلى  بالشكر  أتقدم  الختام،  وفي 
الهيئة لدعمهم الالمتناهي، والشكر موصول 
الدولية  المؤسسات  من  شركائنا  جميع  إلى 

والعربية الداعمة للهيئة.

12
2012

التنظيم والإ�رصاف والرقابة على اأداء كل من قطاعات الأوراق املالية، والتاأمني، والرهن 
العقاري، والتاأجري التمويلي يف فل�سطني، وتطويرها مبا يحقق مبادئ ال�سفافية والعدالة 

والنزاهة وفقًا لأف�سل املمار�سات الدولية.
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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، 
التأمين، وقطاع التأجير التمويلي، 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:  لألوراق  العامة  اإلدارة 
واإلشراف  والرقابة  التنظيم  عمليات 
قطاع  في  المتعاملين  جميع  على 
األوراق المالية من شركات أوراق مالية، 
وصناديق  المالية  المهن  وممتهني 
األوراق  قطاع  وتطوير  االستثمار، 
السياسات  تحديد  حيث  من  المالية، 
األنظمة  وإعداد  والمالئمة،  المطلوبة 

والتعليمات ذات العالقة.

•	

الوضع القانوني

المال  رأس  سوق  هيئة  إنشاء  تم 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الفلسطينية 
إلى  استنادًا   2005/8/11 بتاريخ  الصادر 
المادة رقم )2( من قانون هيئة سوق رأس 
بذلك  وهي   ،2004 لسنة   )13( رقم  المال 
واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 

المادي واإلداري واألهلية القانونية.

إدارة الهيئة

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

ذوي  من  متفرغ  عام  مدير  الهيئة  ويدير 
في  العالية  والكفاءة  واالختصاص  الخبرة 
الشؤون االقتصادية والمالية، ويعين بقرار 
الوزراء بناًء على تنسيب وزير  من مجلس 

المالية.

14
2012

ا�ستكمال اإ�سدار ومراجعة الت�رصيعات الثانوية يف قطاعات الأوراق املالية، والتاأمني، والرهن العقاري، 
العقاري  الرهن  اإ�سدار قانوين  مبعايري IOSCO، IAIS، وبازل، ومتابعة  ا�سرت�ساداً  التمويلي،  والتاأجري 

والتاأجري التمويلي.

العالقة بقطاعات  والتعليمات ذات  والأنظمة  للقوانني  الهيئة  لرقابة  اخلا�سعة  امتثال اجلهات  تاأكيد 
�سوق راأ�ض املال.

توفري معلومات وبيانات عن قطاعات �سوق راأ�ض املال، من خالل تطوير قواعد بيانات ومراجعة 
نوعية الإف�ساحات وتطويرها.

ا�ستكمال البنية التحتية الالزمة لتعزيز حوكمة ال�رصكات، من خالل تطوير اأدوات قيا�ض مدى التزام 
ال�رصكات وزيادة الوعي والثقافة اخلا�سة باحلوكمة.

رفع كفاءة العمليات الفنية والت�سغيلية، من خالل تطوير قدرات العاملني وبيئة العمل الداخلية.

اإيجاد �سيغ عمل م�سرتكة مع اجلهات املحلية ذات العالقة لغر�ض اإزالة التعار�سات يف بيئة العمل 
امل�سرتكة.

تنفيذ برامج توعوية ت�ستهدف فئات حمددة واأخرى عامة، وامل�ساهمة يف بناء الإ�سرتاتيجية الوطنية 
للتثقيف املايل.

من خالل  العالقة،  ذات  والدولية  والإقليمية  املحلية  اجلهات  مع  اخلربات  وتبادل  التواجد  زيادة 
امل�ساركة يف اللقاءات الدورية التي تنظمها هذه اجلهات، واأعمال اللجان الفنية املنبثقة عنها.

الأهداف الإ�سرتاتيجية
•	

•	

•	

•	

•	
•	

•	

•	
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المستشار  القانوني 

اللجنة اإلستشارية للتأمين

لجنة الحوكمة

المدقق الخارجي

لجنة التدقيق و المخاطر

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام 
الهيئة

سكرتاريا تنفيذيةالقضايا و الشكاوى

الديوان

اإلدارة العامة 
للتأمين

اإلدارة العامة 
لألوراق المالية

اإلدارة العامة 
للمؤسسات المالية 

غير المصرفية

اإلدارة العامة لتمويل 
الرهن العقاري والتأجير 

التمويلي

اإلدارة العامة 
للدراسات والتطوير

دائرة الشؤون االدارية 
واللوازم

دائرة نظمدائرة الشؤون المالية
المعلومات

دائرة الشؤون 
القانونية

مجلس اإلدارة رئيس 
المجلس 

الهيكل التنظيمي

16
2012

اإلدارة العامة للتأمين: تتولى اإلشراف والرقابة 
ع��ل��ى أع��م��ال ال��ت��أم��ي��ن وت��ط��وي��ره��ا، وإع����داد 
هذا  لعمل  المنظمة  والتعليمات  األنظمة 

القطاع.

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

لدى المستثمرين في هذا المجال.

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

•	

•	

•	
•	

البيئة  وتوفير  عليها،  واإلشراف  المصرفية  غير 
القانونية الضرورية لعملها.

اإلدارة العامة للدراسات والتطوير: تسعى إلى توفير 
الالزمة  الدقيقة  والمعلومات  العلمية  الدراسات 
الوعي  الرئيسية في الهيئة، وزيادة  القرارات  التخاذ 
محليًا  للهيئة  التواصل  سبل  وتطوير  االستثماري، 

وإقليميًا ودوليًا.

تضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من الدوائر والوحدات 
المالية،  الشؤون  دائرة  مثل  الهيئة؛  لعمل  المساندة 
نظم  ودائرة  واللوازم،  اإلدارية  الشؤون  ودائرة 
الشؤون  الداخلي، ودائرة  التدقيق  المعلومات، ودائرة 

القانونية.
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المستشار  القانوني 

اللجنة اإلستشارية للتأمين

لجنة الحوكمة

المدقق الخارجي

لجنة التدقيق و المخاطر

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام 
الهيئة

سكرتاريا تنفيذيةالقضايا و الشكاوى

الديوان

اإلدارة العامة 
للتأمين

اإلدارة العامة 
لألوراق المالية

اإلدارة العامة 
للمؤسسات المالية 

غير المصرفية

اإلدارة العامة لتمويل 
الرهن العقاري والتأجير 

التمويلي

اإلدارة العامة 
للدراسات والتطوير

دائرة الشؤون االدارية 
واللوازم

دائرة نظمدائرة الشؤون المالية
المعلومات

دائرة الشؤون 
القانونية

مجلس اإلدارة رئيس 
المجلس 

الهيكل التنظيمي
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الهيئة تعمل في ظل ظروف  مما ال شك فيه أن 
سياسية واقتصادية صعبة تواجهها فلسطين، 
األمر الذي يضع الهيئة وقطاعات سوق رأس المال، 
التي  والصعوبات  التحديات  من  مجموعة  أمام 
تعيق، في بعض األحيان، تحقيق األهداف المرجوة 
لتحقيقها.   وضعه  تم  الذي  الزمني  اإلطار  في 
االنقسام  تداعيات  هو  التحديات،  هذه  أبرز  ولعل 
التشريعي  المجلس  دور  وتعطيل  الداخلي، 
إصدار  دون  يحول  الذي  األمر  الفلسطيني، 
القوانين ذات العالقة بقطاعات سوق رأس المال، 
أو تعديل النافذة منها، وما لذلك من انعكاسات 
الناظمة  القانونية  األطر  تطوير  على  سلبية 
لقطاعات سوق رأس المال، إضافة إلى ضعف أداء 
على  السلبي  وانعكاسه  الفلسطيني،  االقتصاد 
األنشطة االستثمارية، وانحسار التمويل من خالل 
الخدمات  على  الطلب  وضعف  المال،  رأس  سوق 
والرهن  التأمين،  مثل  القطاعات  تقدمها  التي 
المالية،  واألوراق  التمويلي،  والتأجير  العقاري، 
في  التداول  أحجام  تراجع  في  جليًا  ذلك  ويظهر 
بورصة فلسطين بشكل ملحوظ، األمر الذي يؤدي 
ومن  القطاع،  لمكونات  المالية  الموارد  تراجع  إلى 
ضمنها الهيئة، وفي المقابل تعاظم دور الهيئة 
الرقابي واإلشرافي بشكل مّطرد، وما يرافقه من 
الزيادة في تكاليف القيام بالمسؤوليات المناطة 
األهداف  وتنفيذ  العالقة،  ذات  للقوانين  وفقًا  بها 
والبرامج التطويرية للقطاعات التي تشرف عليها.

تراجع  زال  ما  المالية،  األوراق  قطاع  يخص  وفيما 
أحجام التداول، وعزوف المستثمرين عن االستثمار 
في البورصة، ولجوؤهم إلى بدائل أخرى )كالعقارات 
تواجه  التي  التحديات  أهم  من  يعتبر  واألراضي(، 
االستثمارات  انتقال  إلى  إضافة  هذا  القطاع، 
الفلسطينية إلى األسواق المجاورة، لما توفره من 
الظروف  وتلعب  جاذبية.   أكثر  استثمارية  فرص 

السياسية واالقتصادية التي تعيشها فلسطين، 
ذات  القوانين  بين  واالنسجام  التناغم  وعدم 
دورًا  الكلي،  المستوى  على  باالستثمار  العالقة 
كبيرًا في الحد من القدرة على جذب االستثمارات 
بورصة  في  لالستثمار  والمؤسساتية  األجنبية 

فلسطين.

من  العديد  العقاري  الرهن  تمويل  قطاع  ويواجه 
التحديات، من أهمها عدم اكتمال البيئة القانونية 
وجود  ضرورة  إلى  إضافة  القطاع،  لهذا  المنظمة 
سواء  العالقة؛  ذات  الجهات  جميع  بين  تعاون 
القطاع الحكومي، أو الخاص، أو المنظمات األهلية، 
بجوانبه  العقاري  القطاع  لتطوير  سياسة  لرسم 
والمحوري  األساسي  الدور  لها  سيكون  ما  كافة، 
في تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري.  التحدي 
القابلة لالستثمار، حيث  اآلخر هو محدودية األرض 
أن األراضي التابعة لدولة فلسطين ووفقًا التفاقية 
أوسلو، وهي مناطق )أ( و )ب(، محدودة، أضف إلى 
في  رسميًا  المسجلة  العقارات  مساحة  قلة  ذلك 
دوائر تسجيل األراضي )الطابو( في تلك المناطق.  
كما أن نوعية الوحدات العقارية المعروضة تخدم 
إلى  يؤدي  الذي  األمر  المجتمع،  من  معينة  شرائح 
ويجعل  والطلب،  العرض  بين  ما  تباين  وجود 
تمويل رهن عقاري محصورًا في فئات محددة من 

المجتمع.

الممارسات  من  العديد  هناك  أخرى،  جهة  ومن 
تطور  على  سلبًا  تؤثر  التي  العقاري  القطاع  في 
العالقة، ومن  ذات  األطراف  القطاع وحماية حقوق 
الضروري العمل على تنظيمها من قبل الجهات 
الرسمي  اإلطار  ضمن  وإدخالها  االختصاص،  ذات 
البيع  عمليات  ذلك  ومثال  الجهات،  هذه  لعمل 
دون  الرسمية  الدوائر  عمل  نطاق  خارج  والشراء 
توثيق لهذه العمليات في الدوائر الرسمية، إضافة 

إلى عمليات البيع على الخارطة.

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
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هذا  خالل  جلسة  عشرة  خمس  اإلدارة  مجلس  عقد 
المواضيع  من  العديد  خاللها  وأقّر  ناقش  العام، 
أهمها  من  وكان  التنفيذية،  اإلدارة  إليه  رفعتها  التي 
لألعوام  عملها  وخطة  وأهدافها  الهيئة  إستراتيجية 
تلزم  تعليمات  المجلس  أقر  كما  القادمة.  الثالثة 
شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لديها، وكذلك 
االكتواري.   الخبير  وشهادة  تقرير  بشأن  قرارًا  أصدر 
ووافق المجلس على صيغة الوثيقة الموّحدة اإللزامية 
لتأمين المركبات التي تشمل األضرار الجسدية واألضرار 
إلى  تتحول  التي  والمركبة  الثالث،  للطرف  المادية 
النظام  آلية عمل  المجلس  واعتمد  معدة هندسية.  
تصفية  قواعد  أقّر  كما  المركبات،  لتأمين  اإللكتروني 

شركات التأمين.

مجلس اإلدارة

قانون  مشروع  المجلس  أقّر  فقد  آخر،  صعيد  وعلى 
للمصادقة  الوزراء  لمجلس  ورفعه  العقاري،  الرهن 
المخمنين  ترخيص  تعليمات  على  صادق  كما  عليه، 
اإلفصاح  نظام  على  التعديالت  وعلى  العقاريين، 
بورصة  في  اإلدراج  نظام  على  وكذلك  وتعليماته، 

فلسطين.

وافق  فقد  للهيئة،  اإلدارية  الهيكلية  صعيد  وعلى 
للتأمين،  العامة  اإلدارة  هيكلية  إعادة  على  المجلس 
وعلى استحداث دائرة الشؤون القانونية، وكذلك على 

استحداث وظيفة مسؤول مكافحة غسل األموال.
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الهيئة تعمل في ظل ظروف  مما ال شك فيه أن 
سياسية واقتصادية صعبة تواجهها فلسطين، 
األمر الذي يضع الهيئة وقطاعات سوق رأس المال، 
التي  والصعوبات  التحديات  من  مجموعة  أمام 
تعيق، في بعض األحيان، تحقيق األهداف المرجوة 
لتحقيقها.   وضعه  تم  الذي  الزمني  اإلطار  في 
االنقسام  تداعيات  هو  التحديات،  هذه  أبرز  ولعل 
التشريعي  المجلس  دور  وتعطيل  الداخلي، 
إصدار  دون  يحول  الذي  األمر  الفلسطيني، 
القوانين ذات العالقة بقطاعات سوق رأس المال، 
أو تعديل النافذة منها، وما لذلك من انعكاسات 
الناظمة  القانونية  األطر  تطوير  على  سلبية 
لقطاعات سوق رأس المال، إضافة إلى ضعف أداء 
على  السلبي  وانعكاسه  الفلسطيني،  االقتصاد 
األنشطة االستثمارية، وانحسار التمويل من خالل 
الخدمات  على  الطلب  وضعف  المال،  رأس  سوق 
والرهن  التأمين،  مثل  القطاعات  تقدمها  التي 
المالية،  واألوراق  التمويلي،  والتأجير  العقاري، 
في  التداول  أحجام  تراجع  في  جليًا  ذلك  ويظهر 
بورصة فلسطين بشكل ملحوظ، األمر الذي يؤدي 
ومن  القطاع،  لمكونات  المالية  الموارد  تراجع  إلى 
ضمنها الهيئة، وفي المقابل تعاظم دور الهيئة 
الرقابي واإلشرافي بشكل مّطرد، وما يرافقه من 
الزيادة في تكاليف القيام بالمسؤوليات المناطة 
األهداف  وتنفيذ  العالقة،  ذات  للقوانين  وفقًا  بها 
والبرامج التطويرية للقطاعات التي تشرف عليها.

تراجع  زال  ما  المالية،  األوراق  قطاع  يخص  وفيما 
أحجام التداول، وعزوف المستثمرين عن االستثمار 
في البورصة، ولجوؤهم إلى بدائل أخرى )كالعقارات 
تواجه  التي  التحديات  أهم  من  يعتبر  واألراضي(، 
االستثمارات  انتقال  إلى  إضافة  هذا  القطاع، 
الفلسطينية إلى األسواق المجاورة، لما توفره من 
الظروف  وتلعب  جاذبية.   أكثر  استثمارية  فرص 

السياسية واالقتصادية التي تعيشها فلسطين، 
ذات  القوانين  بين  واالنسجام  التناغم  وعدم 
دورًا  الكلي،  المستوى  على  باالستثمار  العالقة 
كبيرًا في الحد من القدرة على جذب االستثمارات 
بورصة  في  لالستثمار  والمؤسساتية  األجنبية 

فلسطين.

من  العديد  العقاري  الرهن  تمويل  قطاع  ويواجه 
التحديات، من أهمها عدم اكتمال البيئة القانونية 
وجود  ضرورة  إلى  إضافة  القطاع،  لهذا  المنظمة 
سواء  العالقة؛  ذات  الجهات  جميع  بين  تعاون 
القطاع الحكومي، أو الخاص، أو المنظمات األهلية، 
بجوانبه  العقاري  القطاع  لتطوير  سياسة  لرسم 
والمحوري  األساسي  الدور  لها  سيكون  ما  كافة، 
في تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري.  التحدي 
القابلة لالستثمار، حيث  اآلخر هو محدودية األرض 
أن األراضي التابعة لدولة فلسطين ووفقًا التفاقية 
أوسلو، وهي مناطق )أ( و )ب(، محدودة، أضف إلى 
في  رسميًا  المسجلة  العقارات  مساحة  قلة  ذلك 
دوائر تسجيل األراضي )الطابو( في تلك المناطق.  
كما أن نوعية الوحدات العقارية المعروضة تخدم 
إلى  يؤدي  الذي  األمر  المجتمع،  من  معينة  شرائح 
ويجعل  والطلب،  العرض  بين  ما  تباين  وجود 
تمويل رهن عقاري محصورًا في فئات محددة من 

المجتمع.

الممارسات  من  العديد  هناك  أخرى،  جهة  ومن 
تطور  على  سلبًا  تؤثر  التي  العقاري  القطاع  في 
العالقة، ومن  ذات  األطراف  القطاع وحماية حقوق 
الضروري العمل على تنظيمها من قبل الجهات 
الرسمي  اإلطار  ضمن  وإدخالها  االختصاص،  ذات 
البيع  عمليات  ذلك  ومثال  الجهات،  هذه  لعمل 
دون  الرسمية  الدوائر  عمل  نطاق  خارج  والشراء 
توثيق لهذه العمليات في الدوائر الرسمية، إضافة 

إلى عمليات البيع على الخارطة.

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
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فعالة  ك��أدوات  أهدافها  وتوظيف  لإلستراتيجية، 
لقطاعات  وموحدة  واضحة  رؤي��ا  وضمن  وم��ؤث��رة، 
سوق رأس المال.  ونتيجة لهذه اللقاءات والورش، 
تم وضع إستراتيجية معدلة لتخدم أهداف الهيئة 

خالل األعوام  2012 – 2014.

وقد ارتكزت إستراتيجية األعوام 2012 – 2014 على 
البناء والتخطيط اإلستراتيجي،  آلية معاصرة في 
وبما ينسجم مع إدارة المخاطر، حيث هدفت هذه 
اآللية إلى وضع أهداف إستراتيجية محددة وقابلة 
للقياس والتحقق ووفقًا إلطار زمني محدد.  وقد 
ثمانية   2014  -  2012 األع���وام  إستراتيجية  ح��ددت 
خالل  م��ن  تحقيقها  سيتم  إستراتيجية  أه���داف 
بها مجموعة  تتصل  فرعيًا  هدفًا  ثالثين  من  أكثر 
من الخطط التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق رؤية 
الهيئة في االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين، 

وحماية مصالح المتعاملين فيه.

إستراتيجية الهيئة لألعوام  2012 - 2014

تنفيذ  على   2011 العام  نهاية  في  الهيئة  عملت 
ورشة عمل إستراتيجية بمشاركة جميع الشركاء 
الهدف  ك��ان  عليها،  تشرف  التي  القطاعات  في 
اإلستراتيجية  خطتها  وتقييم  مناقشة  منها 
المستجدات  ف��ي  والنظر   ،2011  –  2009 ل��ألع��وام 
تم  ما  على  وال��وق��وف  إق��راره��ا،  منذ  التي حصلت 
ومناقشة  وتحديد  أه���داف  م��ن  وتحقيقه  إن��ج��ازه 
الهيئة  على  يجب  التي  المستقبلية  الخطوات 
اّتباعها لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الموضوعة.  
إل��ى تطوير  الهيئة  إط��ار سعي  ف��ي  ذل��ك  وي��أت��ي 
عليها،  ت��ش��رف  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات  عملها  آل��ي��ات 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  مجموعة  تنفيذ  ذل��ك  سبق  وق��د 
تشرف  التي  القطاعات  مع  التمهيدية  التشاورية 
اجتماعات داخلية على  إلى  الهيئة، إضافة  عليها 
العريضة  الخطوط  رسم  بهدف  الهيئة،  مستوى 

20
2012

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها 
وسلطة  الهيئة  مع  بالتعاون   ،)CHF( مؤسسة 
امتالك  في  الراغبين  توعية  مجال  في  النقد، 
الجمهور  لدى  العقاري  الوعي  درجة  فإن  بيوت، 
المطلوب  المستوى  إلى  تصل  لم  الفلسطيني 
المفرزة  بالشقق  يتعلق  فيما  وبخاصة  بعد، 
وأهمية  الطابو،  في  رسميًا  المسجلة  والعقارات 
الرسمية.   الدوائر  لدى  المعامالت  كافة  توثيق 
ذات  والمؤشرات  المعلومات  توفر  عدم  ويبقى 
العالقة بسوق تمويل الرهن العقاري، وعدم وجود 
مؤشر خاص بالقطاع العقاري من ضمن التحديات 
ينتج  أن  الذي من شأنه  األمر  القطاع،  تواجه  التي 
مشاكل في شفافية التسعير والتقييم للوحدات 
االستثمار  عملية  على  التأثير  وبالتالي  العقارية، 

ككل.

من  مجموعة  التمويلي  التأجير  قطاع  ويواجه 
القانونية  البيئة  اكتمال  عدم  أهمها  التحديات، 
المنظمة للقطاع، كما أن عدم توفر الخبرة الالزمة 
عمليات  إلدارة  القطاع  في  العاملة  الشركات  لدى 
كثيرًا  يساهم  كافة،  بمراحلها  التمويلي  التأجير 
مخاطر  وزيادة  األعمال  تطوير  فرص  تقليل  في 
القطاع،  تواجه  التي  التحديات  ومن  التشغيل.  
التأجير  عمليات  اقتصار  نموه،  فرص  من  وتحد 
قاعدة  اتساع  وعدم  المركبات،  على  التمويلي 
والمعدات  األصول  لتشمل  المؤجرة  األصول 
النمو  في  كبير  بشكل  تساهم  التي  اإلنتاجية 
االقتصادي.  ويبقى تطور الوعي والمعرفة بأهمية 
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فعالة  ك��أدوات  أهدافها  وتوظيف  لإلستراتيجية، 
لقطاعات  وموحدة  واضحة  رؤي��ا  وضمن  وم��ؤث��رة، 
سوق رأس المال.  ونتيجة لهذه اللقاءات والورش، 
تم وضع إستراتيجية معدلة لتخدم أهداف الهيئة 

خالل األعوام  2012 – 2014.
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البناء والتخطيط اإلستراتيجي،  آلية معاصرة في 
وبما ينسجم مع إدارة المخاطر، حيث هدفت هذه 
اآللية إلى وضع أهداف إستراتيجية محددة وقابلة 
للقياس والتحقق ووفقًا إلطار زمني محدد.  وقد 
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خالل  م��ن  تحقيقها  سيتم  إستراتيجية  أه���داف 
بها مجموعة  تتصل  فرعيًا  هدفًا  ثالثين  من  أكثر 
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إستراتيجية الهيئة لألعوام  2012 - 2014

تنفيذ  على   2011 العام  نهاية  في  الهيئة  عملت 
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الهيئة  على  يجب  التي  المستقبلية  الخطوات 
اّتباعها لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الموضوعة.  
إل��ى تطوير  الهيئة  إط��ار سعي  ف��ي  ذل��ك  وي��أت��ي 
عليها،  ت��ش��رف  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات  عملها  آل��ي��ات 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  مجموعة  تنفيذ  ذل��ك  سبق  وق��د 
تشرف  التي  القطاعات  مع  التمهيدية  التشاورية 
اجتماعات داخلية على  إلى  الهيئة، إضافة  عليها 
العريضة  الخطوط  رسم  بهدف  الهيئة،  مستوى 
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العاملين  إش��راك  الهيئة على  أخ��رى، عملت  من جهة 
وخارجيًا،  محليًا  التدريبية  البرامج  من  مجموعة  في 
بناء  إل��ى  إض��اف��ة  متخصصة،  فنية  مواضيع  وشملت 
هذه  م��ن  العديد  تمويل  وت��م  الشخصية،  ال��م��ه��ارات 
األنشطة من خالل برامج الدعم الفني والمالي المقدمة 
من المؤسسات المانحة. وشملت هذه البرامج مواضيع 

عديدة، منها:

مخاطر رأس المال، بازل 3.

الرقابة واإلنفاذ في سوق األوراق المالية.

•	

•	
•	

•	
•	

•	

مكافحة غسل األموال.

أحدث التعديالت على المعايير الدولية للتقارير 
المالية.

أدوات التعامل في األسواق المالية.

التأمين اإلسالمي والتكافل.

إضافة إلى مجموعة من الدورات في المهارات اإلدارية، 
المعلومات،  ونظم  العمل،  وإجراءات  نظم  وتطوير 

وإدارة األرشيف، وحفظ الملفات.

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2012

برامج التأهيل

عدد المشاركينعدد الدوراتنوع الدورة

118الدورات الداخلي�ة                                               20 دورة

19الدورات الخارجي�ة                                               15 دورة
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 R isk Based ( المخاطر  على  المبني  التفتيش 
. )Inspection

والخطأ  الغش  اكتشاف  بهدف  المالي  التحليل 
 International(  240 رقم  التدقيق  لمعيار  وفقًا 

.)Standard on Auditing No.240

وقد شارك في هذه البرامج 62 موظفًا من المستويات 
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االنتقال  لتمهيد  الالزمة  الخطوات  تحديد  إلى  إضافة 
 Risk Based( إلى عمليات الرقابة المبنية على المخاطر
Supervision(، إضافة إلى تطوير آلية إعداد إستراتيجية 

عمل الهيئة من حيث ربط األهداف بالمخاطر وتحديد 
مؤشرات األداء.

التدريب وبناء القدرات

تولي الهيئة موضوع بناء قدرات العاملين وتأهيلهم 
اهتمامًا كبيرًا، وذلك من خالل رفدهم بأحدث المهارات 
كفاءة  رفع  الهيئة  واعتبرت  العالقة.   ذات  والتقنيات 
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إيمانًا منها بأهمية االستثمار في الكادر البشري الكفء 
والمؤهل، باعتباره أحد العناصر الرئيسية التي تسهم 

في نجاح الهيئة ورفع قدراتها الرقابية واإلشرافية.

وفي هذا الصدد، وضعت الهيئة خطة تدريبية شاملة 
تطوير  على   2012 العام  خالل  وعملت  وممنهجة، 
آليات جديدة في تنفيذ برامج بناء القدرات التي تلبي 
التعاقد  تم  حيث  بعملها،  الخاصة  الفنية  االحتياجات 
وتنفيذ  تصميم  على  عملت  متخصصة  مؤسسة  مع 
ثالثة برامج تدريبية متخصصة، وذلك بعد أن تم إعداد 
دقيق  داخلي  تحليل  إلى  استنادًا  التدريبية  المادة 
استخدام  وتم  عملها،  وطبيعة  الهيئة  الحتياجات 
حاالت دراسية من خالل التجارب العملية الواقعية التي 
تواجه العاملين في تنفيذ المهام اليومية لوظائفهم. 

وشملت هذه البرامج، المواضيع التالية:

 Enterpr ise  R isk ( المؤسسة  مخاطر  إدارة 
. )Management

موظفو الهيئة

بلغ عدد موظفي الهيئة )70( موظفًا مع نهاية العام 2012، جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس، 
كما في الجدول أدناه:

المجموعأنثىذكرالمستوى التعليمي

101دكتوراه

448ماجستير

211536بكالوريوس

2911دبلوم

11314دون الدبلوم

393170المجموع

•	

•	

•	
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شهد العام 2012 تحقيق الهيئة العديَد من اإلنجازات الملموسة، 
خطتها  أه���داف  تحقيق  إل��ى  الحثيث  سعيها  خ��ال  م��ن  وذل��ك 

اإلستراتيجية، ومن أهم تلك اإلنجازات:

قانون  م��ش��روع  على  المصادقة 
حيث صادق مجلس  الرهن العقاري، 
من  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  ف��ي  ال��ه��ي��ئ��ة  إدارة 
ق��ان��ون  م���ش���روع  ع��ل��ى   2012 ال���ع���ام 
ال��ره��ن ال��ع��ق��اري، وق���د أخ���ذ م��ش��روع 
مفاهيم  وجود  االعتبار  بعين  القانون 
العقاري،  الرهن  في  متعددة  وأنماط 
البيئة  م��ع  ال��م��ت��واف��ق  النمط  واخ��ت��ار 
فلسطين،  في  السائدة  التشريعية 
فيها.   االق��ت��ص��ادي  ال��ن��ش��اط  وح��ج��م 
كما راع��ى م��ش��روع ال��ق��ان��ون االّت��س��اق 
م��ع ال��س��ي��اق ال��ق��ان��ون��ي واالج��ت��م��اع��ي 
التواؤم  وضمان  المحلي،  واالقتصادي 
مع المنظومة القانونية الفلسطينية، 
تبذلها  التي  الجهود  إط��ار  وذل��ك في 
الهيئة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية 
وقانونية  تشريعية  منظومة  بإيجاد 
تمويل  ل��ق��ط��اع  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ش��ام��ل��ة 

الرهن العقاري.

شهادة  لتطوير  اتفاقية  توقيع 
المالية  األوراق  قطاع  »تشريعات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي« ب��ي��ن ال��ه��ي��ئ��ة 
والمعهد المعتمد لألوراق المالية 
تتويجًا  وذل���ك   ،)CISI( واالستثمار 
عامين  م��دار  على  المبذولة  للجهود 
والمتواصل  ال��م��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  م��ن 
استكمال  ب��ه��دف   )CISI( معهد  م��ع 
المهنية  ال��ش��ه��ادات  ب��رن��ام��ج  تطوير 
المالية  األوراق  بقطاع  المتخصصة 
في فلسطين، حيث تستند شهادة 
ال���ت���ش���ري���ع���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إل���ى 
المنظومة القانونية التي تحكم عمل 
قطاع األوراق المالية، وتعتبر جزءًا من 
مؤخرًا،  الهيئة  أطلقته  الذي  البرنامج 
وال�����ذي ي��ه��دف إل���ى ت��ط��وي��ر خ��دم��ات 
الوساطة المالية في فلسطين، ورفع 
األوراق  ق��ط��اع  ف��ي  العاملين  ق���درات 
التراخيص  منحهم  خالل  من  المالية، 
إلى  استنادًا  الهيئة،  قبل  من  الالزمة 
ص��ادرة  متخصصة  مهنية  ش��ه��ادات 
ووفقًا  مرموقة،  دولية  مؤسسة  عن 
في  الدولية  المعايير  وأح��دث  ألفضل 

هذا المجال.  

•	•	
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الثاني  الربع  في  توقيعها  تم  التي  االتفاقية  وتهدف 
األوراق  تشريعات  شهادة  تطوير  إلى   2012 العام  من 
ثم  المنهاج، ومن  بتطوير  بدءًا  الفلسطينية؛  المالية 
الخاص  األسئلة  بنك  وبناء  التعليمية،  المادة  تطوير 
متوفرة  الشهادة  وستكون  المذكورة.   بالشهادة 

باللغة العربية. 

في  الهيئة  إنجازات  أحد  االتفاقية  هذه  توقيع  ويعد 
سبيل تطوير خدمات الوساطة المالية في فلسطين 
مع  انسجامًا  وذلك  الدولية،  الممارسات  ألحدث  وفقًا 
األوراق  قطاع  تطوير  في  اإلستراتيجية  الهيئة  رؤية 

المالية في فلسطين. 

النقل  ووزارة  الهيئة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
آليًا  المركبات  ترخيص  ربط  بشأن  والمواصالت، 
تطوير  على  الهيئة  عمل  إطار  في  وذلك  بالتأمين، 
يضمن  بما  التأمين،  قطاع  لعمل  المالئمة  البيئة 
وبموجب  متقدمة.   مستويات  إلى  وارتقاءه  تطوره 
النظام  بين  ربط  على  االتفاق  تم  التفاهم،  مذكرة 
اإللكتروني لترخيص المركبات المعتمد لدى وزار النقل 
والمواصالت، والنظام اإللكتروني الفلسطيني لتأمين 
يتم  وأن  آليًا،  المال  رأس  سوق  هيئة  لدى  المركبات 
وجود  حال  في  فقط  المركبات  رخص  وتجديد  إصدار 
تأمين مؤكد الدفع وساري المفعول حتى نهاية مدة 
الترخيص.  كما أنه، ووفقًا لمذكرة التفاهم، تم االتفاق 
الداخلية  الشبكة  عبر  المعلومات  تبادل  يتم  أن  على 

للنظام اإللكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات.

26
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على   2012 ال���ع���ام  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل��ت 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة 
لجديدة  ا تيجيتها  ا إستر عن  المنبثقة 
ام��ت��دت  ح��ي��ث   ،2014  -  2 0 1 2 م  ل����ألع����وا
برامجها التطويرية لتشمل األطر القانونية 
عمل  تحكم  التي  والرقابية  والتنظيمية 
العمل  بيئة  ت��ط��وي��ر  إل���ى  إض��اف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة، 
في  للعاملين  ال���ق���درات  وب��ن��اء  ال��داخ��ل��ي��ة، 
عليها.   ت��ش��رف  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات  الهيئة 
التي  البرامج  ثمار  بقطف  الهيئة  وق��ام��ت 
السابقة،  األع���وام  خ��الل  بتنفيذه  البدء  تم 
متخصصة  دولية  مؤسسات  مع  بالتعاون 
عديدة؛ مثل برنامج توسيع نطاق الخدمات 
المالية المستدامة )ESAF(، و)FHI360(، وهي 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  تمولها  برامج 
مشاريع  إل��ى  إضافة  ه��ذا   ،)USAID( الدولية 
الدعم الفني المقدمة من قبل البنك الدولي 
.)IFC( ال��دول��ي��ة  التمويل  ومؤسسة   ،)WB(

الهيئة  عملت  وحيث  السياق،  هذا  وفي 
مع  التواصل  على   2011 العام  نهاية  في 
لتمويل  واإلسالمية  العربية  الصناديق 
وبناء  التطويرية  وبرامجها  أنشطتها 
من  مجموعة  تنفيذ  تم  الذاتية،  قدراتها 
من  بنجاح،   2012 العام  خالل  البرامج  هذه 
قبل  من  المقدمة  الكريمة  المنحة  خالل 
العربية واإلسالمية وبتمويل من  الصناديق 

البنك اإلسالمي للتنمية في جدة.

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

الهيئة

لقطاع  الفنية  المساعدة  مشروع 
الرهن العقاري

المساعدة  تقديم  إلى  المشروع  هذا  هدف 
الفنية للهيئة في مراجعة وصياغة مسودة 
مراجعة  خالل  من  العقاري،  الرهن  قانون 
القوانين  مع  وتقاطعه  القانون  مسودة 
األخرى ذات العالقة، وذلك من خالل التعاقد 
متخصصة،  محلية  قانونية  مؤسسة  مع 
عملت بدورها على مراجعة مشروع القانون 
وتقديم المسودة النهائية منه، ليصار إلى 
عقد لقاء موسع مع األطراف ذات العالقة في 
الربع الثالث من العام 2012، لتضمين جميع 
للمسودة  وصوالً  والمالحظات  المداخالت 
شمل  كما  القانون.   مشروع  من  النهائية 
لقطاع  المقدمة  الفنية  المساعدة  مشروع 
مسودة  وصياغة  إعداد  العقاري،  الرهن 
وبموجب  العالقة،  ذات  المالية  التعليمات 
ذلك تم إعداد مسودة تعليمات مخصصات 
القروض، ومسودة تعليمات االئتمان، وتلك 

الخاصة بالرهن العقاري.

•	
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على   2012 ال���ع���ام  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل��ت 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة 
لجديدة  ا تيجيتها  ا إستر عن  المنبثقة 
ام��ت��دت  ح��ي��ث   ،2014  -  2 0 1 2 م  ع����وا ل����أل
برامجها التطويرية لتشمل األطر القانونية 
عمل  تحكم  التي  والرقابية  والتنظيمية 
العمل  بيئة  ت��ط��وي��ر  إل���ى  إض��اف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة، 
في  للعاملين  ال���ق���درات  وب��ن��اء  ال��داخ��ل��ي��ة، 
عليها.   ت��ش��رف  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات  الهيئة 
التي  البرامج  ثمار  بقطف  الهيئة  وق��ام��ت 
السابقة،  األع���وام  خ��الل  بتنفيذه  البدء  تم 
متخصصة  دولية  مؤسسات  مع  بالتعاون 
عديدة؛ مثل برنامج توسيع نطاق الخدمات 
المالية المستدامة )ESAF(، و)FHI360(، وهي 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  تمولها  برامج 
مشاريع  إل��ى  إضافة  ه��ذا   ،)USAID( الدولية 
الدعم الفني المقدمة من قبل البنك الدولي 
.)IFC( ال��دول��ي��ة  التمويل  ومؤسسة   ،)WB(

الهيئة  عملت  وحيث  السياق،  هذا  وفي 
مع  التواصل  على   2011 العام  نهاية  في 
لتمويل  واإلسالمية  العربية  الصناديق 
وبناء  التطويرية  وبرامجها  أنشطتها 
من  مجموعة  تنفيذ  تم  الذاتية،  قدراتها 
من  بنجاح،   2012 العام  خالل  البرامج  هذه 
قبل  من  المقدمة  الكريمة  المنحة  خالل 
العربية واإلسالمية وبتمويل من  الصناديق 

البنك اإلسالمي للتنمية في جدة.

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

الهيئة

لقطاع  الفنية  المساعدة  مشروع 
الرهن العقاري

المساعدة  تقديم  إلى  المشروع  هذا  هدف 
الفنية للهيئة في مراجعة وصياغة مسودة 
مراجعة  خالل  من  العقاري،  الرهن  قانون 
القوانين  مع  وتقاطعه  القانون  مسودة 
األخرى ذات العالقة، وذلك من خالل التعاقد 
متخصصة،  محلية  قانونية  مؤسسة  مع 
عملت بدورها على مراجعة مشروع القانون 
وتقديم المسودة النهائية منه، ليصار إلى 
عقد لقاء موسع مع األطراف ذات العالقة في 
الربع الثالث من العام 2012، لتضمين جميع 
للمسودة  وصوالً  والمالحظات  المداخالت 
شمل  كما  القانون.   مشروع  من  النهائية 
لقطاع  المقدمة  الفنية  المساعدة  مشروع 
مسودة  وصياغة  إعداد  العقاري،  الرهن 
وبموجب  العالقة،  ذات  المالية  التعليمات 
ذلك تم إعداد مسودة تعليمات مخصصات 
القروض، ومسودة تعليمات االئتمان، وتلك 

الخاصة بالرهن العقاري.

•	
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يبدأ  أن  يتوقع  الذي  النظام،  هذا  خالل  من  المركبات 
العمل بموجبه خالل الربع األول من العام 2013.

يذكر أن تطوير النظام تم بالتعاون والتنسيق التام مع 
الشركاء الرئيسين، وتحديدًا وزارة النقل والمواصالت، 
الفلسطيني  واالتحاد  الفلسطينية،  والشرطة 

لشركات التأمين.

بقطاع  الخاصة  المهنية  الشهادات  برنامج 
األوراق المالية

تشريعات  »شهادة  تطوير  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
إلى  تستند  التي  الفلسطينية«  المالية  األوراق 
األوراق  قطاع  عمل  تحكم  التي  القانونية  المنظومة 
لالتفاقية  تنفيذًا  ذلك  ويأتي  فلسطين.   في  المالية 
المعتمد  المعهد  مع   2012 العام  بداية  في  المبرمة 
 Chartered Institute for  ( واالستثمار  المالية  لألوراق 
CISI ) Securities and Investment  ومقره لندن.  ويعتبر 

المستوى  على  المرموقة  المؤسسات  من  المعهد 
المهنية  الشهادات  ومنح  تطوير  في  الدولي 
المتخصصة ذات العالقة بعمل أسواق المال، وتعتمد 
شهاداته في أكثر من 89 دولة حول العالم.  وستضاف 
الشهادة التي من المتوقع االنتهاء من تطويرها في 
أطلقته  الذي  المتخصص  البرنامج  إلى   ،2013 العام 

ويتكون   .2012 العام  من  األول  النصف  في  الهيئة 
متخصصة  مهنية  شهادات  ثالث  من  حاليًا  البرنامج 
الثروات  وإدارة  االستثمار  علم  في  مقدمة  وهي: 

والمحافظ واألوراق المالية العالمية.

األساسية  المتطلبات  من  عليها  الحصول  ويعتبر 
تراخيص  أحد  على  للحصول  استيفاؤها  الواجب 
المالية.   األوراق  بقطاع  العالقة  ذات  المالية  المهن 
بذلتها  كبيرة  جهود  نتيجة  البرنامج  هذا  ويأتي 
الهيئة على مدى أكثر من عامين للعمل على تطوير 
مع  بالتعاون  المتخصصة،  المهنية  الشهادات  برنامج 
إضافة  الهيئة،  إليها  ستستند  التي   ،)CISI( معهد 
القانون  في  الواردة  األخرى  الترخيص  منح  إلى شروط 
لممتهني  تراخيص  منح  في  والتعليمات،  واألنظمة 
المهن المالية ذات العالقة بقطاع األوراق المالية؛ مثل 
وستعمل  االستثمار.   ومستشار  المالي،  المستشار 
الهيئة عند استكمال البرنامج على إصدار القرار الخاص 
المعتمد  كالوسيط  الحاليين  المرخصين  بالتزام 
بتصويب أوضاعهم وإلزامية الحصول على الشهادات 
الالزمة، كما ستواصل الهيئة تطوير البرنامج من خالل 
إضافة شهادات مهنية جديدة متوفرة لدى المعهد ال 
التي  التراخيص  أحد  على  بالحصول  بالضرورة  ترتبط 

تقدمها الهيئة.

•	
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لقطاع  المساندة  المهن  تطوير  مشروع 
الرهن العقاري

تطوير  المشروع حول  لهذا  األساسية  الغاية  تمحورت 
في  مدربين  إيفاد  خالل  من  العقاري،  التخمين  مهنة 
وذلك  المجال،  هذا  في  متخصصة  تدريبية  دورات 
المرخصين  العقاريين  المخمنين  كفاءة  رفع  بهدف 
الفضلى،  العالمية  للممارسات  وفقًا  الهيئة  قبل  من 
ما سيكون له أثر إيجابي على أداء مهنة التخمين في 

قطاع الرهن العقاري.

الخاصة  االكتوارية  الدراسة  استكمال 
التأمين بقطاع 

االكتوارية  الدراسة  استكمال   2012 العام  خالل  تم 
بتنفيذها  بدئ  التي  الفلسطيني،  التأمين  لقطاع 
الدراسة  نطاق  توسيع  تم  حيث  السابقة،  األعوام  في 
على  التأمين  فيها  بما  التأمين،  فروع  جميع  لتشمل 
الحياة، والتأمين الصحي، مع التركيز على مدى كفاية 
بأنواعها  التأمين  أقساط  الفنية، وكفاية  المخصصات 
المسددة والموقوفة، وذلك حتى  كافة، والتعويضات 
إضافة  هذا  للدراسة.   زمني  كإطار   2011 العام  نهاية 
على  بناًء  الرقابية  اإلجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  إلى 
الوضع  استقرار  إلى  تهدف  الدراسة،  وتوصيات  نتائج 
المالي لشركات التأمين، من خالل مواءمة االحتياطات 
التأمين  شركات  لها  تتعرض  التي  واألخطار  الفنية 

بحكم عملها.

وفي هذا السياق، تم إصدار مجموعة من التعليمات، 
خبير  بتعيين  التأمين  شركات  بموجبها  ألزمت 
اكتواري لفحص مدى عدالة االحتياطات الفنية، ونسب 
قرار  صدور  إلى  إضافة  التسعير،  وسياسات  الخسارة، 
بشأن تقرير وشهادة الخبير االكتواري الخاص بالوضع 
الفني والمالي لشركات التأمين عن أعمال التأمينات 

العامة.

القانوني  لإلطار  الجزئية  المراجعة  مشروع 
لقطاع التأمين

قانونية  مراجعة  تنفيذ  إلى  المشروع  هذا  هدف 
قانون  مع  تقاطعه  وتحديدًا  التأمين،  لقانون  جزئية 
الهيئة، وقانون المرور الفلسطيني.  وقد قامت الجهة 
عملت  محلية متخصصة  مع شركة  بالتعاقد  الممولة 
على تنفيذ المراجعة المحلية لقانون التأمين واتفاقه 

مع قانون الهيئة، وقانون المرور الفلسطيني.

االنتهاء من تطوير النظام اإللكتروني لتأمين 
المركبات

تم االنتهاء من تطوير النظام وتطويعه بما يتناسب 
ربط  وتم  فلسطين،  في  التأميني  العمل  بيئة  مع 
والمواصالت  النقل  وزارة  بيانات  قاعدة  مع  النظام 
تأمين  وثائق  إصدار  سيتم  حيث  الترخيص(،  )سلطة 

•	

•	
•	

•	
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يبدأ  أن  يتوقع  الذي  النظام،  هذا  خالل  من  المركبات 
العمل بموجبه خالل الربع األول من العام 2013.

يذكر أن تطوير النظام تم بالتعاون والتنسيق التام مع 
الشركاء الرئيسين، وتحديدًا وزارة النقل والمواصالت، 
الفلسطيني  واالتحاد  الفلسطينية،  والشرطة 

لشركات التأمين.

بقطاع  الخاصة  المهنية  الشهادات  برنامج 
األوراق المالية

تشريعات  »شهادة  تطوير  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
إلى  تستند  التي  الفلسطينية«  المالية  األوراق 
األوراق  قطاع  عمل  تحكم  التي  القانونية  المنظومة 
لالتفاقية  تنفيذًا  ذلك  ويأتي  فلسطين.   في  المالية 
المعتمد  المعهد  مع   2012 العام  بداية  في  المبرمة 
 Chartered Institute for  ( واالستثمار  المالية  لألوراق 
CISI ) Securities and Investment  ومقره لندن.  ويعتبر 

المستوى  على  المرموقة  المؤسسات  من  المعهد 
المهنية  الشهادات  ومنح  تطوير  في  الدولي 
المتخصصة ذات العالقة بعمل أسواق المال، وتعتمد 
شهاداته في أكثر من 89 دولة حول العالم.  وستضاف 
الشهادة التي من المتوقع االنتهاء من تطويرها في 
أطلقته  الذي  المتخصص  البرنامج  إلى   ،2013 العام 

ويتكون   .2012 العام  من  األول  النصف  في  الهيئة 
متخصصة  مهنية  شهادات  ثالث  من  حاليًا  البرنامج 
الثروات  وإدارة  االستثمار  علم  في  مقدمة  وهي: 

والمحافظ واألوراق المالية العالمية.

األساسية  المتطلبات  من  عليها  الحصول  ويعتبر 
تراخيص  أحد  على  للحصول  استيفاؤها  الواجب 
المالية.   األوراق  بقطاع  العالقة  ذات  المالية  المهن 
بذلتها  كبيرة  جهود  نتيجة  البرنامج  هذا  ويأتي 
الهيئة على مدى أكثر من عامين للعمل على تطوير 
مع  بالتعاون  المتخصصة،  المهنية  الشهادات  برنامج 
إضافة  الهيئة،  إليها  ستستند  التي   ،)CISI( معهد 
القانون  في  الواردة  األخرى  الترخيص  منح  إلى شروط 
لممتهني  تراخيص  منح  في  والتعليمات،  واألنظمة 
المهن المالية ذات العالقة بقطاع األوراق المالية؛ مثل 
وستعمل  االستثمار.   ومستشار  المالي،  المستشار 
الهيئة عند استكمال البرنامج على إصدار القرار الخاص 
المعتمد  كالوسيط  الحاليين  المرخصين  بالتزام 
بتصويب أوضاعهم وإلزامية الحصول على الشهادات 
الالزمة، كما ستواصل الهيئة تطوير البرنامج من خالل 
إضافة شهادات مهنية جديدة متوفرة لدى المعهد ال 
التي  التراخيص  أحد  على  بالحصول  بالضرورة  ترتبط 

تقدمها الهيئة.

•	

 International introduction to
securities & investments

47
86%

Global securities
4

7%

Wealth management
4

7%

نوع  شخصًا موزعين حسب  والبالغ عددهم 55   CISI للحصول على شهادات معهد  المتقدمين  إجمالي 
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ذلك من أهمية في توفير المعلومات والبيانات الالزمة 
إضافة  المالية،  األوراق  والمتعاملين في  للمستثمرين 
إلى تعزيز اإلفصاح باستخدام وسائل إلكترونية حديثة 
ومتطورة، حيث تم تطوير النماذج ذات العالقة من قبل 
الهيئة، وصوالً إلى النماذج النهائية التي ستستخدم 

لهذا الغرض.

اإللكترونية  بالمعدات  الهيئة  مشروع تزويد 
لالنتقال إلى بيئة مؤتمتة

بالمعدات  الهيئة  ت��زوي��د  إل��ى  ال��م��ش��روع  ه��ذا  ه��دف 
لنظم  التحتية  البنية  لتهيئة  ال��الزم��ة  اإللكترونية 
المعلومات الستقبال بيئة األتمتة. وخالل العام 2012، 
قام الممول بالتعاقد مع الجهات المختصة التي عملت 
واألجهزة  األنظمة  من  باحتياجاتها  الهيئة  رفد  على 
أفضل  وفق  الهيئة  أعمال  ألتمتة  الالزمة  اإللكترونية 

المعايير والمواصفات الدولية.

في  العاملين  قدرات  وبناء  تطوير  مشروع 
الهيئة

العاملين  مشاركة  تمويل  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
في  ومتخصصة  فنية  تدريبية  دورات  في  الهيئة  في 
ومؤتمرات  عمل  وورش  ون���دوات  الهيئة  عمل  مجال 
وال��دول��ي،  اإلق��ل��ي��م��ي  المستويين  ع��ل��ى  متخصصة 
بموجب هذا  المحددة  واأله��داف  األنشطة  تنفيذ  وتم 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ،2012 ال��ع��ام  خ��الل  المشروع 
إلى  إضافة  المجمعة،  التدريبية  ال��دورات  من  مجموعة 

الدورات اإلفرادية التي تم تنفيذها محليًا وإقليميًا.

اإلدارية  البرامج  وأتمتة  تطوير  مشروع 
والمالية

الداخلية  العمل  بيئة  أتمتة  إلى  المشروع  يهدف هذا 
من  الهيئة،  في  التشغيلية  العمليات  كفاءة  ورفع 
المحوسبة،  والمالية  اإلدارية  األنظمة  تطوير  خالل 
اإللكترونية  والمنظومة  األتمتة  بيئة  في  ودمجها 
وقد  عليها.   تشرف  التي  والقطاعات  الهيئة  لعمل 
في  متخصصة  استشارية  شركة  مع  الهيئة  تعاقدت 
المواصفات  تحديد  في  الهيئة  لمساعدة  المجال  هذا 

الفنية المطلوبة لألنظمة المذكورة.

•	

•	

•	
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قطاع  لتطوير  الفنية  المساعدة  مشروع 
األوراق المالية

األوراق  قطاع  سالمة  تعزيز  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
التقليدية  الرقابة  من  االنتقال  خالل  من  المالية، 
على  المبنية  الرقابة  على  االعتماد  إلى  القطاع،  على 
وذلك  العالقة،  ذات  التعليمات  وإعداد  المخاطر، 
المجال،  هذا  في  الفضلى  الدولية  للممارسات  وفقًا 
وبخاصة تلك المنبثقة عن المنظمة الدولية للهيئات 
المشرفة على أسواق المال )IOSCO(.  إضافة إلى ذلك، 
لألنظمة  الفنية  المراجعة  تنفيذ  إلى  المشروع  يهدف 
عن  الصادرة  المالية  باألوراق  العالقة  ذات  والتعليمات 
لعمليات  الناظم  القانوني  اإلطار  ومراجعة  الهيئة، 
دليل  وتطوير  فلسطين،  في  السوق  على  الرقابة 
تطوير  إلى  إضافة   ،)Enforcement Manual( اإلنفاذ 
قدرات العاملين في الهيئة من خالل عقد ورش العمل 
المتخصصة في مجال الرقابة المبنية على المخاطر مع 

األطراف ذات العالقة.

اإلشراف  في  الهيئة  قدرات  تطوير  مشروع 
والرقابة على صناديق التقاعد الخاص

الفنية  المساعدة  تقديم  إلى  المشروع  هذا  هدف 
بالرقابة  الخاص  التنظيمي  اإلطار  بناء  في  للهيئة 
حال  الخاص  التقاعد  صناديق  على  واإلشراف 
الالزمة  التعليمات  صياغة  خالل  من  وذلك  إطالقها، 
المجال،  هذا  في  المتبعة  الدولية  للممارسات  وفقًا 
توافرها  الالزم  الفنية  االحتياجات  تحديد  إلى  إضافة 
 2012 العام  خالل  الهيئة  قامت  وقد  الهيئة.   لدى 
على  الذي عمل  الدولي  البنك  خبراء  وفد  باستضافة 
الالزمة  التوصيات  وتقديم  الحالي،  الوضع  تقييم 
لتطوير قدرات الهيئة.  وتم البدء في المرحلة الثانية 
بالخطوط  الهيئة  تزويد  تشمل  التي  المشروع  من 
والتي  الهيئة،  ستصدرها  التي  للتعليمات  اإلرشادية 
التقاعد  صناديق  على  واإلشراف  الرقابة  من  تمّكنها 

الخاص حال إطالقها.

لقطاع  المقدمة  الفنية  المساعدة  مشروع 
التأجير التمويلي

للهيئة  المساعدة  تقديم  إلى  المشروع  هذا  هدف 
الخاصة  التعليمات  بعض  صياغة  وإعادة  صياغة  في 
مع  بالتعاقد  الممول  قام  حيث  التمويلي،  بالتأجير 
جهة محلية للقيام بمهام هذا المشروع.  وفي نهاية 
الخاصة  التعليمات  مسودة  استالم  تم   ،2012 العام 
التمويلي  التأجير  شركات  على  والرقابة  بالترخيص 

•	

•	

•	

•	

•	

المنقولة  غير  األموال  تسجيل  تعليمات  ومسودة 
إلى عقد ورشة عمل  إضافة  تمويليًا،  تأجيرًا  والمؤجرة 
في الهيئة مع األطراف ذات العالقة لمراجعة ومناقشة 
المنقولة  غير  األموال  تسجيل  تعليمات  مسودة 

المؤجرة تأجيرًا تمويليًا.

التزام  مدى  لقياس  أداة  تطوير  مشروع 
الشركات الخاص بالحوكمة

التزام  مدى  قياس  أداة  تطوير  إلى  المشروع  هدف 
بورصة  في  المدرجة  العامة  المساهمة  الشركات 
فلسطين بقواعد الحوكمة اإللزامية واالختيارية، حيث 
الخصوص  بهذا  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الهيئة  قامت 
الدولية.   التمويل  مؤسسة  مع   2011 العام  أواخر  في 
مع  بالتعاون  المؤسسة،  عملت  المذكرة،  وبموجب 
أداة  من  نهائي  نموذج  إلى  الوصول  على  الهيئة، 
القياس للحوكمة، وستعمل الهيئة خالل العام 2013 
ألخذ  العالقة  ذات  الجهات  على  النموذج  عرض  على 

مالحظاتها وصوالً إلى وضع النموذج حيز التنفيذ.

ثانيًا: تطوير بيئة العمل الداخلية وبناء 
قدرات العاملين

إطالق قاعدة بيانات إحصائية لقطاع التأمين

إحصائية  بيانات  ق��اع��دة  تطوير  على  الهيئة  عملت 
على  وإطالقها  فلسطين  في  التأمين  بقطاع  خاصة 
كل  على  ال��ق��اع��دة  وتشتمل  اإلل��ك��ت��رون��ي.   موقعها 
الميزانية  ع��رض  خ��الل  من  للقطاع،  المالي  األداء  من 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وق��ائ��م��ة ال���دخ���ل ال��م��ج��م��ع��ة، وت��ح��ل��ي��ل 
وأه��م  للقطاع،  الفنية  واالح��ت��ي��اط��ي��ات  االس��ت��ث��م��ارات 
محفظة  مكونات  تحليل  مثل  التشغيلية  المؤشرات 
التأمين، والبيانات التشغيلية، موزعة حسب الشركات 
وتتميز  المجمعة.   والمالية  التشغيلية  وال��ب��ي��ان��ات 
من  المطلوبة  للبيانات  ال��وص��ول  بسهولة  القاعدة 
خالل آلية عرض واضحة، مع ضرورة اإلشارة إلى أن هذه 

اإلحصائيات تعرض بصورة ربعية خالل العام.

تطوير قاعدة بيانات إحصائية لقطاع األوراق 
المالية

ي��ه��دف ه���ذا ال��م��ش��روع إل���ى ت��ط��وي��ر ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
ستعمل  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  لقطاع  وإح��ص��ائ��ي��ة  رق��اب��ي��ة 
وتبويبها  ومعالجتها  المالية  البيانات  استقبال  على 
في  لما  ال��الزم��ة،  واإلحصائية  الرقابية  التقارير  وإص��دار 

•	
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ذلك من أهمية في توفير المعلومات والبيانات الالزمة 
إضافة  المالية،  األوراق  والمتعاملين في  للمستثمرين 
إلى تعزيز اإلفصاح باستخدام وسائل إلكترونية حديثة 
ومتطورة، حيث تم تطوير النماذج ذات العالقة من قبل 
الهيئة، وصوالً إلى النماذج النهائية التي ستستخدم 

لهذا الغرض.

اإللكترونية  بالمعدات  الهيئة  مشروع تزويد 
لالنتقال إلى بيئة مؤتمتة

بالمعدات  الهيئة  ت��زوي��د  إل��ى  ال��م��ش��روع  ه��ذا  ه��دف 
لنظم  التحتية  البنية  لتهيئة  ال��الزم��ة  اإللكترونية 
المعلومات الستقبال بيئة األتمتة. وخالل العام 2012، 
قام الممول بالتعاقد مع الجهات المختصة التي عملت 
واألجهزة  األنظمة  من  باحتياجاتها  الهيئة  رفد  على 
أفضل  وفق  الهيئة  أعمال  ألتمتة  الالزمة  اإللكترونية 

المعايير والمواصفات الدولية.

في  العاملين  قدرات  وبناء  تطوير  مشروع 
الهيئة

العاملين  مشاركة  تمويل  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
في  ومتخصصة  فنية  تدريبية  دورات  في  الهيئة  في 
ومؤتمرات  عمل  وورش  ون���دوات  الهيئة  عمل  مجال 
وال��دول��ي،  اإلق��ل��ي��م��ي  المستويين  ع��ل��ى  متخصصة 
بموجب هذا  المحددة  واأله��داف  األنشطة  تنفيذ  وتم 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ،2012 ال��ع��ام  خ��الل  المشروع 
إلى  إضافة  المجمعة،  التدريبية  ال��دورات  من  مجموعة 

الدورات اإلفرادية التي تم تنفيذها محليًا وإقليميًا.

اإلدارية  البرامج  وأتمتة  تطوير  مشروع 
والمالية

الداخلية  العمل  بيئة  أتمتة  إلى  المشروع  يهدف هذا 
من  الهيئة،  في  التشغيلية  العمليات  كفاءة  ورفع 
المحوسبة،  والمالية  اإلدارية  األنظمة  تطوير  خالل 
اإللكترونية  والمنظومة  األتمتة  بيئة  في  ودمجها 
وقد  عليها.   تشرف  التي  والقطاعات  الهيئة  لعمل 
في  متخصصة  استشارية  شركة  مع  الهيئة  تعاقدت 
المواصفات  تحديد  في  الهيئة  لمساعدة  المجال  هذا 

الفنية المطلوبة لألنظمة المذكورة.

•	

•	

•	
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النقل  وزارة   ل��دى  المعتمد  المركبات  لترخيص 
الفلسطيني  اإللكتروني  والنظام  والمواصالت 
المال  رأس  س��وق  هيئة  ل��دى  المركبات  لتأمين 
آليًا.  وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين 
استكماالً للجهود التي تبذلها الهيئة في تنظيم 

قطاع التأمين الفلسطيني وتطويره.

تأمين  بمدد  االلتزام  بشأن  تعميم  إصدار 
رقم  التأمين  قانون  إلى  استنادًا  وذلك  العمال، 
الربع  في  الهيئة  أصدرت  حيث   ،2005 لسنة   )20(
االلتزام  تعميمًا بخصوص   2012 العام  الثاني من 
للبيئة  استكماالً  وذلك  العمال،  تأمين  بمدد 
حقوق  وحماية  التأمين  لقطاع  الناظمة  القانونية 

المتعاملين فيه.

إصدار قرار بشأن اإلفصاح عن ملكية المالكين 
الرئيسيين، حيث أصدرت هيئة سوق رأس المال 
2012، ق���رارًا بشأن  ال��ع��ام  ال��ث��ان��ي م��ن  ال��رب��ع  ف��ي 
وذلك  الرئيسيين،  المالكين  ملكية  عن  اإلفصاح 
األوراق  ق��ان��ون  )82( م��ن  ال��م��ادة  اس��ت��ن��ادًا ألح��ك��ام 
المالية رقم )12( لسنة 2004 وتشريعاته.  ويهدف 
القرار إلى تعزيز مبادئ اإلفصاح والشفافية، ورفع 
جودة المعلومات اإلفصاحية وتوفيرها في الوقت 

المناسب للمستثمرين.

حيث  اإلفصاح،  تعليمات  على  تعديالت  إج��راء 
العام  م��ن  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  ف��ي  اإلدارة  واف��ق مجلس 
ب��إدخ��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اإلدارة  اق���ت���راح  ع��ل��ى   2012

عن  ال��ص��ادرة  اإلف��ص��اح  تعليمات  على  ت��ع��دي��الت 
الهيئة ونظام اإلفصاح الصادر عن البورصة، فيما 
السنوية  للتقارير  اإلفصاحية  بالمعلومات  يتعلق 
التفصيلي  اإلفصاح  المدرجة، من حيث  للشركات 
عن مكافآت ورواتب ومنافع رئيس وأعضاء مجلس 
سياسة  عن  واإلفصاح  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة، 
االجتماعية،  بالمسؤولية  يتعلق  فيما  الشركة 
وأس��م��اء  اإلدارة،  مجلس  ع��ن  المنبثقة  وال��ل��ج��ان 
أعضاء كل لجنة ومسؤولياتها وصالحياتها، إضافة 
موقع  بإنشاء  المدرجة  الشركة  قيام  ض��رورة  إلى 
المعلومات  كافة  يتضمن  بها،  خ��اص  إلكتروني 

والبيانات والتقارير التي تهم المستثمرين.

ترخيص  وشطب  إلغاء  بخصوص  قرار  إصدار 
شركة النورس لالستثمارات المالية، حيث قررت 
هيئة سوق رأس المال في الربع األخير من العام 
الممنوحة  التراخيص  كافة  وشطب  إلغاء   ،2012

لشركة النورس لالستثمارات المالية.

تعديل نظام اإلدراج الصادر عن البورصة، حيث 
وافق مجلس اإلدارة على التعديالت المقترحة من 
الصادر  اإلدراج  نظام  على  التنفيذية  اإلدارة  قبل 
تقسيمين  خلق  وأب��رزه��ا  فلسطين،  بورصة  عن 
فئة  ال��ث��ان��وي هما س��وق  ال��س��وق  داخ���ل  للسوق 
إدراج كل شركة  يتم  بحيث   ،)2( فئة  وس��وق   ،)1(
شروط  مع  يتوافق  بما  لها  المحدد  السوق  في 

ومتطلبات اإلدراج الخاصة بكل سوق.

إصدار تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين، 
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة خالل الربع األخير 
المخمنين  ترخيص  تعليمات   ،2012 العام  من 
المخمنين  ترخيص  إلى  تهدف  التي  العقاريين 
الممارسات  أفضل  وفق  واعتمادهم  العقاريين 

الدولية.

تعديل تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن 
العقاري والوسطاء العقاريين، حيث أقر مجلس 
اإلدارة هذه التعليمات خالل الربع األخير من العام 
رق��م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  م��ع��دل��ة  ج���اءت  ال��ت��ي   ،2012

شركات  ترخيص  بشأن   2009 لسنة  ع(  ر  )1/7/ت 
تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية.

لشركات  المال  رأس  كفاية  تعليمات  تعديل 
اإلدارة  مجلس  أقر  حيث  العقاري،  الرهن  تمويل 
التعديل   ،2012 ال��ع��ام  م��ن  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  خ���الل 
التنفيذية بخصوص تعليمات  اإلدارة  المقترح من 
كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهن العقاري، 
التي جاءت معدلة للتعليمات رقم )8/ت ر ع( لسنة 

2007 الصادرة بهذا الخصوص.
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ع��الق��ة  ذات  أن��ش��ط��ة  أواًل: 
القانونية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ت��ط��وي��ر 
وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة وت���ع���زي���ز 
ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات 
الهيئة عليها  ت��ش��رف  ال��ت��ي 

إصدار قرار بشأن استخدام النظام 
المركبات،  لتأمين  اإللكتروني 
الهيئة  إدارة  م��ج��ل��س  أص����در  ح��ي��ث 
قرارًا   2012 العام  من  األول  الربع  في 
اإللكتروني  النظام  استخدام  بشأن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ت��أم��ي��ن ال��م��رك��ب��ات 
ع��م��ل��ه.  وسيشكل  آل��ي��ة  وت��ن��ظ��ي��م 
ال��ن��ظ��ام رك��ي��زة أس��اس��ي��ة ف��ي ضبط 
يعزز  ما  التأمينية،  والتعرفة  السوق 
م���ن اإلش�����راف وال���رق���اب���ة ع��ل��ى ق��ط��اع 

التأمين وتطبيق القانون.

تعيين  ب��ش��أن  تعليمات  إص���دار 
االكتواري،  للخبير  التأمين  شركات 
وذل���ك ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام 
2012، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة 

ت��ع��ل��ي��م��ات ب���ش���أن ت��ع��ي��ي��ن ش��رك��ات 
التأمين خبيرًا اكتواريًا، بهدف تنظيم 
الوضع  ومراقبة  التأمين  قطاع  عمل 
التأمين.   ل��ش��رك��ات  وال��ف��ن��ي  ال��م��ال��ي 
ويأتي إصدار هذه التعليمات استنادًا 
لسنة   )20( رق��م  التأمين  قانون  إل��ى 
القانونية  للبيئة  واستكماالً   ،2005

نفذت الهيئة خالل العام 2012 العديد من البرامج واألنشطة، كما شاركت في العديد 
أنشطة  ألبرز  ملخص  يلي  وفيما  ودوليًا،  إقليميًا  المتخصصة  المهنية  الفعاليات  من 

العام 2012:

2012

ال��ت��أم��ي��ن في  ق��ط��اع  لعمل  ال��ن��اظ��م��ة 
فلسطين.

اإلدارة  مجلس  قبل  من  قرار  إصدار 
الخبير  وش��ه��ادة  ت��ق��ري��ر  ب��ش��أن 
االك��ت��واري ال��خ��اص ب��ال��وض��ع ال��م��ال��ي 
أعمال  عن  التأمين  لشركات  والفني 
بمقتضى  ال��ص��ادر  العامة،  التأمينات 
التأمين  ش��رك��ات  تعيين  تعليمات 

خبيرًا اكتواريًا.

إصدار وثيقة التأمين الموحدة، حيث 
التأمين  وثيقة  اإلدارة  مجلس  أص��در 
ال��م��وح��د ت��ج��اه اإلص����اب����ات ال��ج��س��دي��ة 
وتم  الثالث،  للطرف  المادية  واألض���رار 
دم����ج ال��ت��أم��ي��ن اإلل����زام����ي ل��ل��م��رك��ب��ات 
لألضرار  المدنية  المسؤولية  ووثيقة 
ال��ث��ال��ث ف��ي وثيقة  ل��ل��ط��رف  ال��م��ادي��ة 
الموحدة  الوثيقة  حسنت  كما  واحدة، 
من شروط التغطية التأمينية، وألغت 
بعض االستثناءات، وسيبدأ تطبيقها 

بداية العام 2013.

وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
بشأن  وذل����ك  وال��م��واص��الت،  النقل 
بالتأمين،  آليًا  المركبات  ترخيص  ربط 
حيث وقعت كل من هيئة سوق رأس 
في  وال��م��واص��الت  النقل  ووزارة  المال 
مذكرة   ،2012 العام  من  الثاني  الربع 
االت��ف��اق  بموجبها  ت��م  ال��ت��ي  التفاهم 
ع��ل��ى رب���ط ب��ي��ن ال��ن��ظ��ام اإلل��ك��ت��رون��ي 
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النقل  وزارة   ل��دى  المعتمد  المركبات  لترخيص 
الفلسطيني  اإللكتروني  والنظام  والمواصالت 
المال  رأس  س��وق  هيئة  ل��دى  المركبات  لتأمين 
آليًا.  وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين 
استكماالً للجهود التي تبذلها الهيئة في تنظيم 

قطاع التأمين الفلسطيني وتطويره.

تأمين  بمدد  االلتزام  بشأن  تعميم  إصدار 
رقم  التأمين  قانون  إلى  استنادًا  وذلك  العمال، 
الربع  في  الهيئة  أصدرت  حيث   ،2005 لسنة   )20(
االلتزام  تعميمًا بخصوص   2012 العام  الثاني من 
للبيئة  استكماالً  وذلك  العمال،  تأمين  بمدد 
حقوق  وحماية  التأمين  لقطاع  الناظمة  القانونية 

المتعاملين فيه.

إصدار قرار بشأن اإلفصاح عن ملكية المالكين 
الرئيسيين، حيث أصدرت هيئة سوق رأس المال 
2012، ق���رارًا بشأن  ال��ع��ام  ال��ث��ان��ي م��ن  ال��رب��ع  ف��ي 
وذلك  الرئيسيين،  المالكين  ملكية  عن  اإلفصاح 
األوراق  ق��ان��ون  )82( م��ن  ال��م��ادة  اس��ت��ن��ادًا ألح��ك��ام 
المالية رقم )12( لسنة 2004 وتشريعاته.  ويهدف 
القرار إلى تعزيز مبادئ اإلفصاح والشفافية، ورفع 
جودة المعلومات اإلفصاحية وتوفيرها في الوقت 

المناسب للمستثمرين.

حيث  اإلفصاح،  تعليمات  على  تعديالت  إج��راء 
العام  م��ن  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  ف��ي  اإلدارة  واف��ق مجلس 
ب��إدخ��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اإلدارة  اق���ت���راح  ع��ل��ى   2012

عن  ال��ص��ادرة  اإلف��ص��اح  تعليمات  على  ت��ع��دي��الت 
الهيئة ونظام اإلفصاح الصادر عن البورصة، فيما 
السنوية  للتقارير  اإلفصاحية  بالمعلومات  يتعلق 
التفصيلي  اإلفصاح  المدرجة، من حيث  للشركات 
عن مكافآت ورواتب ومنافع رئيس وأعضاء مجلس 
سياسة  عن  واإلفصاح  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة، 
االجتماعية،  بالمسؤولية  يتعلق  فيما  الشركة 
وأس��م��اء  اإلدارة،  مجلس  ع��ن  المنبثقة  وال��ل��ج��ان 
أعضاء كل لجنة ومسؤولياتها وصالحياتها، إضافة 
موقع  بإنشاء  المدرجة  الشركة  قيام  ض��رورة  إلى 
المعلومات  كافة  يتضمن  بها،  خ��اص  إلكتروني 

والبيانات والتقارير التي تهم المستثمرين.

ترخيص  وشطب  إلغاء  بخصوص  قرار  إصدار 
شركة النورس لالستثمارات المالية، حيث قررت 
هيئة سوق رأس المال في الربع األخير من العام 
الممنوحة  التراخيص  كافة  وشطب  إلغاء   ،2012

لشركة النورس لالستثمارات المالية.

تعديل نظام اإلدراج الصادر عن البورصة، حيث 
وافق مجلس اإلدارة على التعديالت المقترحة من 
الصادر  اإلدراج  نظام  على  التنفيذية  اإلدارة  قبل 
تقسيمين  خلق  وأب��رزه��ا  فلسطين،  بورصة  عن 
فئة  ال��ث��ان��وي هما س��وق  ال��س��وق  داخ���ل  للسوق 
إدراج كل شركة  يتم  بحيث   ،)2( فئة  وس��وق   ،)1(
شروط  مع  يتوافق  بما  لها  المحدد  السوق  في 

ومتطلبات اإلدراج الخاصة بكل سوق.

إصدار تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين، 
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة خالل الربع األخير 
المخمنين  ترخيص  تعليمات   ،2012 العام  من 
المخمنين  ترخيص  إلى  تهدف  التي  العقاريين 
الممارسات  أفضل  وفق  واعتمادهم  العقاريين 

الدولية.

تعديل تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن 
العقاري والوسطاء العقاريين، حيث أقر مجلس 
اإلدارة هذه التعليمات خالل الربع األخير من العام 
رق��م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  م��ع��دل��ة  ج���اءت  ال��ت��ي   ،2012

شركات  ترخيص  بشأن   2009 لسنة  ع(  ر  )1/7/ت 
تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية.

لشركات  المال  رأس  كفاية  تعليمات  تعديل 
اإلدارة  مجلس  أقر  حيث  العقاري،  الرهن  تمويل 
التعديل   ،2012 ال��ع��ام  م��ن  األخ��ي��ر  ال��رب��ع  خ���الل 
التنفيذية بخصوص تعليمات  اإلدارة  المقترح من 
كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهن العقاري، 
التي جاءت معدلة للتعليمات رقم )8/ت ر ع( لسنة 

2007 الصادرة بهذا الخصوص.
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المشاركة في االجتماع السادس لمجلس اتحاد 

في  عقد  الذي  العربية،  المالية  األوراق  هيئات 

دولة قطر خالل الربع األول من العام 2012.

تطوير  حول  اإلقليمي  المؤتمر  في  المشاركة 

قطاع التمويل العقاري في الدول العربية، الذي 

من  الثاني  الربع  في  ظبي  أبو  مدينة  في  عقد 

العام 2012.

للهيئات  اإلسالمية  الدول  اجتماع  في  المشاركة 

 ،)COMCEC( المشرفة على قطاعات سوق رأس المال

تركيا خالل  في  اسطنبول  مدينة  في  عقد  ال��ذي 

الربع األخير من العام 2012.

المنبثقة  الفنية  اللجان  أعمال  في  المشاركة 

التي  العربية  المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  عن 

عقدت في المملكة األردنية الهاشمية خالل الربع 

األول من العام 2012.

 Housing Finance( مؤتمر  في  المشاركة 
مدينة  في  عقد  الذي   )in Emerging Markets

الثاني  الربع  المتحدة خالل  الواليات  واشنطن في 
من العام 2012.

الهيئات  منتدى  اجتماعات  في  المشاركة 
العربية للرقابة واإلشراف على أعمال التأمين، 
التي عقدت في العاصمة األردنية عمان خالل الربع 

الثالث من العام 2012.

لحقوق  الوطني  المؤتمر  أعمال  في  المشاركة 
اإلنسان، الذي عقد في مدينة رام اهلل خالل الربع 
الرابع من العام 2012، حيث شاركت الهيئة ضمن 
مجموعة عمل قطاع التنمية االقتصادية من خالل 
تقديم ورقة عمل حول قطاعات سوق رأس المال.

إلعداد  الفنية  الطواقم  أعمال  في  المشاركة 
المالية،  الخدمات  لقطاع  التشخيصية  الدراسة 
القطاع  بهدف فهم وتحليل مدى استعداد هذا 
الخدمات،  لتصدير  واإلمكانية  القدرة  حيث  من 
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التجارة  منظمة  إلى  االنضمام  لمتطلبات  تمهيدًا 
العالمية.

حيث  اإلسالمي،  التمويل  مؤتمر  في  المشاركة 
شاركت الهيئة بورقة عمل في أعمال مؤتمر آفاق 
في  عقد  الذي  فلسطين  في  اإلسالمي  التمويل 

مدينة رام اهلل خالل الربع الثالث من العام 2012.

المشاركة في أعمال الملتقى السنوي السادس 
في  عقد  الذي  الفلسطيني،  المال  رأس  لسوق 
 ،2012 العام  من  الرابع  الربع  خالل  اهلل  رام  مدينة 
»إطالق  بعنوان  بورقة عمل  الهيئة  حيث شاركت 
الوساطة  شركات  وجاهزية  جديدة  مالية  أدوات 

في فلسطين«.

األول  الحضري  المنتدى  أعمال  في  المشاركة 
الذي عقد في مدينة نابلس خالل الربع األول من 

العام 2012.   

ثالثًا: أنشطة التوعية
في  المالي  التثقيف  ب��رام��ج  م��ش��روع  إط��الق 
حيث  الفلسطينية،  األكاديمية  المؤسسات 
 ،2012 ال��ع��ام  م��ن  األول  ال��رب��ع  ف��ي  الهيئة  ق��ام��ت 
التي  المالي  التثقيف  برامج  من  مجموعة  بإطالق 
فلسطين،  في  األكاديمية  المؤسسات  تستهدف 
وهو برنامج متكامل وطويل األمد يرتكز على ثالثة 
كليات  طلبة  معرفة  تعزيز  وهي:  أساسية،  محاور 
االقتصاد والعلوم اإلدارية بقطاعات سوق رأس المال 
الخبير«؛  »استضافة  برنامج  الفلسطيني من خالل 
في حين يرتكز المحور الثاني على تعريف الطلبة 
المال  رأس  المتوقع تخرجهم على قطاعات سوق 
والشركات  للهيئة  لهم  زي��ارات  تنظيم  خ��الل  من 
المحور  ويتناول  عليها،  تشرف  التي  والمؤسسات 
الثالث تعاون الهيئة مع كليات االقتصاد والعلوم 
اإلدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات 
العالقة بقطاعات سوق رأس المال والقطاع المالي 
الهيئة  ع��ق��دت  حيث  وال��ح��وك��م��ة،  المصرفي  غير 
مجموعة من جلسات العمل واللقاءات التمهيدية 
مع عمداء كليات االقتصاد في عدد من الجامعات 
ومناقشة  البرامج  عرض  خاللها  تم  الفلسطينية، 
لقاءات  ثمانية  تنظيم  ذل��ك  وت��ال  تنفيذها،  سبل 

36
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ثانيًا: التواصل المحلي واإلقليمي 
والدولي للهيئة

التمويلي،  التأجير  شركات  مع  اجتماع  عقد 

من  كل  جمع  لقاء  بتنفيذ  الهيئة  قامت  حيث 

الهيئة وسلطة النقد وشركات التأجير التمويلي 

التمويلي  التأجير  شركات  انضمام  بخصوص 

الذي   )Credit Bureau( االئتماني  االستعالم  لنظام 

وذلك  الفلسطينية،  النقد  سلطة  عليه  تشرف 

في  ذلك  ويأتي    .2012 العام  من  األول  الربع  في 

لتطوير  الهيئة  قبل  من  المبذولة  الجهود  إطار 

واستقراره  نموه  وضمان  التمويلي  التأجير  قطاع 

التفاهم  ورد في مذكرة  لما  تمويل، ووفقًا  كأداة 

الموقعة بين الهيئة وسلطة النقد الفلسطينية.

الفنية  للجنة  السنوي  االجتماع  في  المشاركة 

لمشرفي  الدولية  المنظمة  عن  المنبثقة 

مدينة  في  عقد  الذي   ،)IOPS( الخاص  التقاعد 

باريس- فرنسا، خالل الربع الثاني من العام 2012.

 Operating Leasing( مؤتمر  في  المشاركة 

التمويلي،  التأجير  بقطاع  الخاص   )Conference

الذي عقد في مدينة اسطنبول في تركيا، وذلك 

في الربع األخير من العام 2012.

المشاركة في المؤتمر السنوي لالتحاد العقاري 

بروكسل  مدينة  في  عقد  الذي   ،)EMF( األوروبي 

في بلجيكا خالل الربع األخير من العام 2012.

السابع  السنوي  المؤتمر  في  المشاركة 

سوق  لهيئات  الدولية  للمنظمة  والثالثين 

المال )إياسكو(، الذي عقد في مدينة تايبيه في 

بحضور   ،2012 العام  من  األخير  الربع  خالل  تايوان 
المنظمة،  في  األعضاء  الدول  جميع  ومشاركة 
في  والمهتمين  الخبراء  من  العديد  جانب  إلى 
المشاركة  إلى  إضافة  المال،  رأس  أسواق  قطاع 
في االجتماع نصف السنوي الذي عقد في مدينة 
العام  من  الثاني  الربع  في  تركيا  في  اسطنبول 

.2012
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المشاركة في االجتماع السادس لمجلس اتحاد 

في  عقد  الذي  العربية،  المالية  األوراق  هيئات 

دولة قطر خالل الربع األول من العام 2012.

تطوير  حول  اإلقليمي  المؤتمر  في  المشاركة 

قطاع التمويل العقاري في الدول العربية، الذي 

من  الثاني  الربع  في  ظبي  أبو  مدينة  في  عقد 

العام 2012.

للهيئات  اإلسالمية  الدول  اجتماع  في  المشاركة 

 ،)COMCEC( المشرفة على قطاعات سوق رأس المال

تركيا خالل  في  اسطنبول  مدينة  في  عقد  ال��ذي 

الربع األخير من العام 2012.

المنبثقة  الفنية  اللجان  أعمال  في  المشاركة 

التي  العربية  المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  عن 

عقدت في المملكة األردنية الهاشمية خالل الربع 

األول من العام 2012.

 Housing Finance( مؤتمر  في  المشاركة 
مدينة  في  عقد  الذي   )in Emerging Markets

الثاني  الربع  المتحدة خالل  الواليات  واشنطن في 
من العام 2012.

الهيئات  منتدى  اجتماعات  في  المشاركة 
العربية للرقابة واإلشراف على أعمال التأمين، 
التي عقدت في العاصمة األردنية عمان خالل الربع 

الثالث من العام 2012.

لحقوق  الوطني  المؤتمر  أعمال  في  المشاركة 
اإلنسان، الذي عقد في مدينة رام اهلل خالل الربع 
الرابع من العام 2012، حيث شاركت الهيئة ضمن 
مجموعة عمل قطاع التنمية االقتصادية من خالل 
تقديم ورقة عمل حول قطاعات سوق رأس المال.

إلعداد  الفنية  الطواقم  أعمال  في  المشاركة 
المالية،  الخدمات  لقطاع  التشخيصية  الدراسة 
القطاع  بهدف فهم وتحليل مدى استعداد هذا 
الخدمات،  لتصدير  واإلمكانية  القدرة  حيث  من 
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التجارة  منظمة  إلى  االنضمام  لمتطلبات  تمهيدًا 
العالمية.

حيث  اإلسالمي،  التمويل  مؤتمر  في  المشاركة 
شاركت الهيئة بورقة عمل في أعمال مؤتمر آفاق 
في  عقد  الذي  فلسطين  في  اإلسالمي  التمويل 

مدينة رام اهلل خالل الربع الثالث من العام 2012.

المشاركة في أعمال الملتقى السنوي السادس 
في  عقد  الذي  الفلسطيني،  المال  رأس  لسوق 
 ،2012 العام  من  الرابع  الربع  خالل  اهلل  رام  مدينة 
»إطالق  بعنوان  بورقة عمل  الهيئة  حيث شاركت 
الوساطة  شركات  وجاهزية  جديدة  مالية  أدوات 

في فلسطين«.

األول  الحضري  المنتدى  أعمال  في  المشاركة 
الذي عقد في مدينة نابلس خالل الربع األول من 

العام 2012.   

ثالثًا: أنشطة التوعية
في  المالي  التثقيف  ب��رام��ج  م��ش��روع  إط��الق 
حيث  الفلسطينية،  األكاديمية  المؤسسات 
 ،2012 ال��ع��ام  م��ن  األول  ال��رب��ع  ف��ي  الهيئة  ق��ام��ت 
التي  المالي  التثقيف  برامج  من  مجموعة  بإطالق 
فلسطين،  في  األكاديمية  المؤسسات  تستهدف 
وهو برنامج متكامل وطويل األمد يرتكز على ثالثة 
كليات  طلبة  معرفة  تعزيز  وهي:  أساسية،  محاور 
االقتصاد والعلوم اإلدارية بقطاعات سوق رأس المال 
الخبير«؛  »استضافة  برنامج  الفلسطيني من خالل 
في حين يرتكز المحور الثاني على تعريف الطلبة 
المال  رأس  المتوقع تخرجهم على قطاعات سوق 
والشركات  للهيئة  لهم  زي��ارات  تنظيم  خ��الل  من 
المحور  ويتناول  عليها،  تشرف  التي  والمؤسسات 
الثالث تعاون الهيئة مع كليات االقتصاد والعلوم 
اإلدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات 
العالقة بقطاعات سوق رأس المال والقطاع المالي 
الهيئة  ع��ق��دت  حيث  وال��ح��وك��م��ة،  المصرفي  غير 
مجموعة من جلسات العمل واللقاءات التمهيدية 
مع عمداء كليات االقتصاد في عدد من الجامعات 
ومناقشة  البرامج  عرض  خاللها  تم  الفلسطينية، 
لقاءات  ثمانية  تنظيم  ذل��ك  وت��ال  تنفيذها،  سبل 
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على  والدولي،  اإلقليمي  التواصل  تفعيل  في  تحقيق هدفها  إلى  المتواصل  من خالل سعيها  الهيئة،  عملت 
في   2012 العام  خالل  شاركت  كما  والدولية،  اإلقليمية  والمؤسسات  االّتحادات  من  عدد  في  عضويتها  تجديد 
تتمتع  الهيئة  باتت  المؤسسات، حيث  تلك  التي عقدتها  المختلفة  السنوية واألنشطة  المؤتمرات واالجتماعات 

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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استهدفت  ال��زائ��ر«،  الخبير  »ب��رن��ام��ج  ضمن  متخصصة 
بكلية  والماجستير  البكالوريوس  طلبة  من  مجموعة 
األعمال واالقتصاد في جامعة بيرزيت، وركزت على نقل 
والمؤسسات  الشركات  واقع  من  عملية  وح��االت  تجارب 
ال���م���ال؛ م��ث��ل أداء  ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ق��ط��اع��ات س���وق رأس 
ال��م��م��ن��وح��ة؛ وأهمية  ب��ال��م��ك��اف��آت  ال��م��وظ��ف��ي��ن ورب��ط��ه 
وال��ت��داول  المؤسسة؛  دور  تعزيز  في  العامة  العالقات 

ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ي��وم 
ال��ت��وظ��ي��ف ال��س��اب��ع 
ع��ش��ر، ال�����ذي ع��ق��د في 
الربع  في  بيرزيت  جامعة 
 ،2012 ال��ع��ام  م��ن  الثاني 
بمشاركة مختلف ممثلي 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
من  وبتنظيم  الوطنية 

جامعة بيرزيت.

اإللكتروني عبر اإلنترنت كأحد أنواع التجارة االلكترونية؛ 
الجمهور  واس��ت��ف��س��ارات  ال��ش��ك��اوى  معالجة  ووح����دة 
قطاع  ف��ي  الجمهور  م��ع  العالقات  إدارة  أش��ك��ال  كأحد 
التأمين؛ ونظام التداول االلكتروني كأحد أنواع أنظمة 
لمنتجات  الترويج  في  اإلعالم  وسائل  ودور  المعلومات؛ 

التأمين.

•	
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الحثيث  سعيها  إطار  في  الهيئة،  عملت 
مبادئ  وترسيخ  تعزيز  إلى  والمتواصل 
وتهيئة  فلسطين  في  الشركات  حوكمة 
البنية التحتية الالزمة لذلك، على استئناف 
حوكمة  عمل  خطة  أنشطة  تنفيذ 

الشركات للعامين 2011 - 2012.

لتنفيذ  ال��م��ب��ذول��ة  للجهود  واس��ت��ك��م��االً 
القواعد الواردة في مدونة قواعد الحوكمة، 
في  اإلن��ج��ازات  من  العديد  الهيئة  حققت 

هذا اإلطار يمكن تلخيصها في اآلتي:

 )scorecard( االنتهاء من تطوير أداة قياس
المساهمة  الشركات  التزام  مدى  لقياس 
ال���ع���ام���ة ب���ق���واع���د ال���ح���وك���م���ة اإلل���زام���ي���ة 
مؤسسة  مع  بالتعاون  وذل��ك  واالختيارية، 
يمكن  ب��ح��ي��ث   ،)IFC( ال��دول��ي��ة  ال��ت��م��وي��ل 
اعتبار هذه األداة تطورًا نوعيًا في تمكين 
والمخولة  الرقابية  الجهة  الهيئة بصفتها 
بقواعد  الشركات  التزام  مدى  قياس  في 
يتم  التي  واالختيارية  اإللزامية  الحوكمة 
عليها.   والرقابة  الشركة  إدارة  بموجبها 
وت���م ت��ط��وي��ع ال��ن��ظ��ام ل��م��واءم��ة ال��ق��واع��د 
الواردة في مدونة الحوكمة في فلسطين، 
ب��ح��ي��ث ي��ع��ك��س ب��ن��اء ال��ن��م��وذج األه��م��ي��ة 
واالختيارية،  اإلل��زام��ي��ة  للقواعد  النسبية 
القواعد  تلك  قياس  إمكانية  إل��ى  إضافة 
كلٍّ على حدة، وبذلك يمكن االعتماد على 
للشركات  ح��اف��زًا  لتكون  ال��ن��م��وذج  نتائج 
للتنافس على تطبيق القواعد االختيارية، 
وقياس مدى التقدم الحاصل في الحوكمة 
المساهمة  الشركات  جميع  على مستوى 
ال���ع���ام���ة، وع���ل���ى ال��م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع��ي، 

وأحجام رأس المال، ما يمّكن المستثمرين 
اّتخاذ  من  المصالح  وأصحاب  والمتعاملين 
ناهيك  المناسبة،  االستثمارية  قراراتهم 
في  فعال  بشكل  تسهم  نتائجه  أن  عن 
وال��ن��زاه��ة.   وال��م��س��اءل��ة  الشفافية  تعزيز 
من  االن��ت��ه��اء  ت��م  حيث  الهيئة،  وتعكف 
النظام، على عرضه على الشركاء  تطوير 
الرئيسيين؛ بهدف أخذ مالحظاتهم حوله 
تمهيدًا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  صيغته  إل���ى  وص����والً 
لوضعه حيز التنفيذ، بحيث يتوقع العمل 
به كمرحلة تجريبية مع نهاية العام 2013.

الرئيسية  ال��م��الم��ح  ح���ول  دراس����ة  إع����داد 
العامة  ال��م��س��اه��م��ة  ال��ش��رك��ات  ل��ح��وك��م��ة 
بحيث  فلسطين،  ب��ورص��ة  ف��ي  ال��م��درج��ة 
تهدف الدراسة، بشكل رئيسي، إلى فحص 
لحوكمة  الرئيسية  الخصائص  وتحليل 
األولويات  إلى  استنادًا  المدرجة  الشركات 
التي اعتمدتها الهيئة في تطبيق قواعد 
الحوكمة وفقًا لمبدأ التدرج.  وتكمن أهمية 
الشركات  جميع  تشمل  كونها  ال��دراس��ة 
بورصة  ف��ي  ال��م��درج��ة  العامة  المساهمة 
فلسطين.  وخلصت الدراسة إلى مجموعة 
من التوصيات التي تم االسترشاد بها من 
والهيئة  للحوكمة،  الوطنية  اللجنة  قبل 
تطبيق  ع��ن  المسؤولة  الجهة  بصفتها 
ق��واع��د ال��ح��وك��م��ة ف��ي إع����داد خ��ط��ة عمل 

الحوكمة للعامين 2013 - 2014.

للعامين  ال��ح��وك��م��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة  إع���داد 
االعتبار  بعين  أخ��ذت  التي   ،2014  -  2013

ت��وص��ي��ات ال���دراس���ة ال��م��ش��ار إل��ي��ه��ا أع���اله، 
اللجنة  أقرتها  التي  اإلرش��ادي��ة  والخطوط 

•	

•	

•	

40
2012



41
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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مبادئ  وترسيخ  تعزيز  إلى  والمتواصل 
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بقواعد  الشركات  التزام  مدى  قياس  في 
يتم  التي  واالختيارية  اإللزامية  الحوكمة 
عليها.   والرقابة  الشركة  إدارة  بموجبها 
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الشركات  جميع  تشمل  كونها  ال��دراس��ة 
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من التوصيات التي تم االسترشاد بها من 
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للعامين  ال��ح��وك��م��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة  إع���داد 
االعتبار  بعين  أخ��ذت  التي   ،2014  -  2013

ت��وص��ي��ات ال���دراس���ة ال��م��ش��ار إل��ي��ه��ا أع���اله، 
اللجنة  أقرتها  التي  اإلرش��ادي��ة  والخطوط 

•	

•	

•	
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خامسًا: نفاذ المدونة وتعديلها

األخ��رى،  الرقابية  الجهات  صالحيات  مع  يتعارض  ال  وبما  الهيئة،  تكون 
المدونة، كما  بأحكام هذه  الشركات  تقيد  بقياس مدى  المخولة  الجهة 
تعمل اللجنة الوطنية للحوكمة على تفسير أيٍّ من بنود هذه المدونة 
عند الضرورة، وعلى مراجعتها بين الفترة واألخرى، وتعديلها، أو اإلضافة 
عليها إذا ما اقتضت الحاجة، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم 

في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

سادسًا: اللجنة الوطنية للحوكمة

رئيس  برئاسة  للحوكمة  الوطنية  اللجنة  تم تشكيل 
وشخصيات  جهة   13 وعضوية  الهيئة،  إدارة  مجلس 
التي  الحوكمة  قواعد  بتطبيق  مباشرة  صلة  ذات 

تشمل:

هيئة سوق رأس المال.

سلطة النقد الفلسطينية.

سوق فلسطين لألوراق 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 الئتالف أمان.

نقيب المحامين.

وزارة االقتصاد الوطني )مراقب الشركات(.

أكاديميون.
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الوطنية للحوكمة في اجتماعها خالل شهر تموز العام 
2012، وتضمنت الخطة محاور رئيسية عدة أهمها:

اإلدارة،  مجالس  تركيبة  حيث  من  الشركة،  إدارة 
عضوية  في  المساهمين  صغار  تمثيل  وإمكانية 

المجالس، واللجان المنبثقة عنها.

اإلفصاح والشفافية من خالل تطوير آليات اإلفصاح 
المسؤولية  عن  واإلفصاح  الشركات،  في  المتبعة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، وت��ح��س��ي��ن ال��م��ح��ت��وى 

المعلوماتي للمواقع اإللكترونية الخاصة بها.

التدقيق  وظيفة  تفعيل  حيث  من  التدقيق، 
الداخلي في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

تعزيز الوعي بحوكمة الشركات.

أهم الخطوط العريضة لمدونة قواعد 
حوكمة الشركات في فلسطين

أواًل: تعريف الحوكمة

النظام  بأنها  الضيق  بالمفهوم  الحوكمة  ف  ُتعرَّ
عليها،  والسيطرة  الشركات  إدارة  تتم  بموجبه  الذي 
إدارة  بين جهاز  العالقات  وبالتالي فهي مجموعة من 
شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها وأصحاب 
الذي من  الهيكل  الحوكمة  اآلخرين.  وتوفر  المصلحة 
خالله توضع أهداف الشركة وتحدد وسائل تحقيق تلك 

األهداف ومتابعة األداء.

أما التعريف الواسع، فيضيف إلى ما ذكر أعاله تعظيم 
مساهمة الشركة في االقتصاد العام، وبالتالي التطرق 
وعالقة  والدائنين،  المساهمين  بين  العالقة  إلى 
والموردين،  كالموظفين،  المصالح  بأصحاب  الشركة 
والعمالء، والجمهور، والمسؤولية االجتماعية للشركات 
مثل التبرعات الخيرية، واالهتمامات البيئية، وغيرهما.

ثانيًا: أهداف القواعد

تهدف قواعد الحوكمة بشكل عام إلى:

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

بالحوكمة  الصلة  المعلومات ذات  نوعية  تحسين 
والمتاحة ألسواق األسهم.

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

االرتقاء بالمعايير ودفع عجلة إصالح أنظمة 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��ألوراق  فلسطين 
المالية،  األوراق  وشركات  التمويلي،  التأجير  وشركات 
مع اإلشارة إلى ضرورة مراعاة مبادئ الحوكمة الصادرة 
عند  المختصة  الرقابية  الجهات  عن  معينة  لقطاعات 

متابعة تطبيق الشركات ذات العالقة لهذه المدونة.

رابعًا: مبادئ الحوكمة

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

تشمل المبادئ األساسية التالية:

الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة  ضمان األسس 
الشركات.

حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية.

المعاملة المتساوية للمساهمين.

دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.

اإلفصاح والشفافية.

مسؤولية مجلس اإلدارة.

•	
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
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خامسًا: نفاذ المدونة وتعديلها

األخ��رى،  الرقابية  الجهات  صالحيات  مع  يتعارض  ال  وبما  الهيئة،  تكون 
المدونة، كما  بأحكام هذه  الشركات  تقيد  بقياس مدى  المخولة  الجهة 
تعمل اللجنة الوطنية للحوكمة على تفسير أيٍّ من بنود هذه المدونة 
عند الضرورة، وعلى مراجعتها بين الفترة واألخرى، وتعديلها، أو اإلضافة 
عليها إذا ما اقتضت الحاجة، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم 

في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

سادسًا: اللجنة الوطنية للحوكمة

رئيس  برئاسة  للحوكمة  الوطنية  اللجنة  تم تشكيل 
وشخصيات  جهة   13 وعضوية  الهيئة،  إدارة  مجلس 
التي  الحوكمة  قواعد  بتطبيق  مباشرة  صلة  ذات 

تشمل:

هيئة سوق رأس المال.

سلطة النقد الفلسطينية.

سوق فلسطين لألوراق 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 الئتالف أمان.

نقيب المحامين.

وزارة االقتصاد الوطني )مراقب الشركات(.

أكاديميون.
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع   الرهن العقاري 

قطاع التأجير التمويلي
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع   الرهن العقاري 

قطاع التأجير التمويلي
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الترخيص

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

المالية لحسابها، ووكيل اإلصدار، ومدير اإلصدار، وأمين 
أعمال  ممارسة  وترخيص  األمين،  والحافظ  اإلصدار، 
ممتهني  ترخيص  إلى  إضافة  المالية،  األوراق  أسواق 

المهن المالية.

وفيما يلي نتائج العام 2012 فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:

ترخيص النشاطات المالية وتجديدها خالل العام 2012

طبيعة الترخيصاألعمال والنشاطات المالية المرخصة  الشركة

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

ترخيص ألول مرةالوساطة المالية لحسابه

ترخيص ألول مرةالوساطة المالية لحساب الغير

ترخيص ألول مرةوكيل اصدار

المتحدة لألوراق المالية
إ لغاءالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالوطنية لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية
تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

السهم لألوراق المالية واالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

لوتس لالستثمارات المالية

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدوكيل إصدار

الوساطة لألوراق المالية

إلغاءالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

ترخيص ألول مرةأمين إصدار

شطب وإلغاء كافة الوساطة المالية لحساب الغيرالنورس لالستثمارات المالية
التراخيص الممنوحة

العربي جروب لالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

تجديدأمين إصدار
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للتقارير  اإلفصاحية  المعلومات  جودة  زيادة  وبهدف 
مبادئ  وتعزيز  العامة،  المساهمة  للشركات  السنوية 
الحوكمة في تلك الشركات، قامت اإلدارة العامة لألوراق 
البورصة،  عن  الصادر  اإلفصاح  نظام  بمراجعة  المالية 
واقترحت  الهيئة،  عن  الصادرة  اإلفصاح  وتعليمات 
واألحكام  المواد  تلك  على  التعديالت  من  مجموعة 
إعداد  عند  والشفافية  اإلفصاح  مستوى  رفع  بهدف 
سنوية  تقارير  إعداد  في  يساهم  وبما  التقارير،  تلك 
خاللها  من  تستطيع  العامة  المساهمة  للشركات 

إيصال رسالتها إلى مساهميها الحالين والمرتقبين.

إضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة قرارًا بشأن اإلفصاح عن 
ملكية المالكين الرئيسيين، من خالل قيام األشخاص 
تزيد  نسبة  يمتلكون  الذين  واالعتبارين  الطبيعيين 
حق  لها  التي  المالية  األوراق  من  بالمائة  عشرة  على 
المالية  األوراق  تعامالتهم من  باإلفصاح عن  التصويت 
األوراق  لقانون  إنفاذًا  وذلك  عمل،  أيام  سبعة  خالل 

المالية رقم )12( لسنة 2004.

المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  واصلت  أخرى،  جهة  من 
الرقابة  عمليات  ونطاق  حجم  توسيع  في  جهودها 
التي تمارسها اإلدارة، حيث طورت أدواتها  والتفتيش 
إلى  االنتقال  في  يساهم  بما  والتفتيشية،  الرقابية 
القادم،  العام  خالل  المخاطر  على  المبني  التفتيش 
وعّززت متابعتها لنتائج العمليات الرقابية والتفتيشية 
األوضاع،  لتصويب  زمنية  فترات  ووضعت  والتحليلية، 
إصدارات  تنظيم  في  المختلفة  أنشطتها  إلى  إضافة 
الخاضعة  الجهات  التزام  ومتابعة  المالية،  األوراق 
لرقابة الهيئة باإلفصاح والرقابة على عمليات التداول، 
نشاطات  لممارسة  التراخيص  وتجديد  وترخيص 
وأعمال األوراق المالية، وذلك استنادًا إلى قانون األوراق 

المالية رقم )12( لسنة 2004 والتشريعات الناظمة له.

  قطاع األوراق المالية

البيئة القانونية والتنظيمية

قامت اإلدارة العامة لألوراق المالية بمتابعة تنفيذ قرار 
سوق  هيكلة  إعادة  مجال  في  الهيئة  إدارة  مجلس 
السوق  هيكل  يجعل  بما  المالية،  لألوراق  فلسطين 
ويعزز  الدولية،  والمعايير  الممارسات  ألفضل  نموذجًا 
ثقة المستثمرين بحوكمة السوق وبعدالة الفرص أمام 
االستثمار في بورصة فلسطين، حيث تم االنتهاء من 
أسهم شركة  بإدراج  المتعلقة  الفنية  الترتيبات  وضع 
سوق فلسطين لألوراق المالية في بورصة فلسطين، 
 4 بتاريخ  البورصة  إدراج سهم شركة السوق في  وتم 

نيسان 2012.

المساهمة  قاعدة  توسيع  إلى  اإلدراج  عملية  وتهدف 
ثقة  يعزز  بما  المالية،  لألوراق  فلسطين  سوق  في 
السوق  المستثمرين بحوكمة وعدالة تكوين  جمهور 
التي  القانونية  وإجراءاته، وإخضاع السوق للمتطلبات 
تنظم عمل الشركات المساهمة العامة المدرجة، من 

حيث الحوكمة، واإلدارة، واإلفصاح، والشفافية.

وضمن سياسة اإلدارة العامة لألوراق المالية في تشجيع 
بما يتوافق مع  السيولة فيها  البورصة وتحسين  نمو 
الثانوي في  المعايير الدولية في مجال هيكلة السوق 
قامت   ،)Secondary Market Microstructure( البورصة 
الطواقم الفنية في كل من الهيئة والبورصة بتقديم 
العديد  تضمن  الساري  اإلدراج  لنظام  محدث  مشروع 
داخل  للسوق  تقسيمين  خلق  أبرزها  التعديالت؛  من 
 ،)2( فئة  وسوق   ،)1( فئة  سوق  هما  الثانوي  السوق 
لها  المحدد  السوق  في  شركة  كل  إدراج  يتم  بحيث 
بما يتوافق مع شروط ومتطلبات اإلدراج الخاصة بكل 
سوق، وذلك نتيجة لعمليات المراجعة التي تقوم بها 
واالستنتاجات  البورصة،  عن  الصادرة  لألنظمة  الهيئة 
طلبات  ومراجعة  فحص  عند  إليها  التوصل  تم  التي 
العامة،  المساهمة  المقدمة من قبل الشركات  اإلدراج 
التزام الشركات بشروط ومتطلبات اإلدراج في  ومدى 

البورصة.
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الترخيص

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

المالية لحسابها، ووكيل اإلصدار، ومدير اإلصدار، وأمين 
أعمال  ممارسة  وترخيص  األمين،  والحافظ  اإلصدار، 
ممتهني  ترخيص  إلى  إضافة  المالية،  األوراق  أسواق 

المهن المالية.

وفيما يلي نتائج العام 2012 فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:

ترخيص النشاطات المالية وتجديدها خالل العام 2012

طبيعة الترخيصاألعمال والنشاطات المالية المرخصة  الشركة

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

ترخيص ألول مرةالوساطة المالية لحسابه

ترخيص ألول مرةالوساطة المالية لحساب الغير

ترخيص ألول مرةوكيل اصدار

المتحدة لألوراق المالية
إ لغاءالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالوطنية لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية
تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

السهم لألوراق المالية واالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

لوتس لالستثمارات المالية

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدوكيل إصدار

الوساطة لألوراق المالية

إلغاءالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

ترخيص ألول مرةأمين إصدار

شطب وإلغاء كافة الوساطة المالية لحساب الغيرالنورس لالستثمارات المالية
التراخيص الممنوحة

العربي جروب لالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

تجديدأمين إصدار
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األسهم المطروحةنوع اإلصدارالشركة

2,000,000إصدار خاصشركة المشرق للتأمين

3,000,000اكتتاب أولي عامالشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي

15,186,512اكتتاب خاصشركة فلسطين لالستثمار العقاري

1,500,000اكتتاب ثانوي عامشركة جراند بارك للفنادق واالستجمام

10,000,000اكتتاب خاصشركة البنك الوطني

ووافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموال ثماني شركات مساهمة عامة عن طريق توزيع أسهم مجانية، من خالل 
رسملة االحتياطي االختياري و/أو األرباح المدورة، وهي على النحو التالي:

عدد األسهمالشركة

500,000الشركة العالمية المتحدة للتأمين

2,000,000شركة التأمين الوطنية

1,000,000شركة أبراج الوطنية

14,000,000بنك فلسطين

6,500,653شركة المجموعة األهلية للتأمين

1,000,000شركة القدس للمستحضرات الطبية

24,900شركة بيرزيت لألدوية

1,150,542البنك اإلسالمي الفلسطيني

 ،2012 العام  الهيئة في  العامة، فقد وافق�ت  المساهمة  القرض من قبل الشركات  وفيما يتعلق بإصدار أسناد 
باالستناد إلى األنظمة والتعليمات، على نفاذ نشرة إصدار أسناد قرض بعد دراستها واستيفائها متطلبات قانون 

األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى النحو التالي:

قيمة السنداتعدد السنداتنوع اإلصدارالشركة

20,000,000$2,000إصدار خاصالشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
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رؤوس  برفع  عام  بشكل  المصدرة  الشركات  تقوم 
أموالها عن طريق إصدار أسهم أو االقتراض عن طريق 
الالزمة  األموال  على  الحصول  بهدف  سندات  إصدار 
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  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة 
تقدم  أن  المالية،  األوراق  إصدار  عملية  عند  المصدرة 
المعلومات  كافة  تتضمن  الهيئة  إلى  إصدار  نشرة 
قراره  اّتخاذ  من  المستثمر  تمّكن  التي  والبيانات 
ضرورة  الهيئة  ترى  التي  البيانات  وتقديم  االستثماري، 
اّطالع المستثمر عليها.  وتعتبر نشرة اإلصدار المصدر 
الرئيسي والموثوق للمعلومات بالنسبة للمستثمرين، 
وهي كذلك أول عملية إفصاح يقوم بها المصدر عند 

إصدار األوراق المالية.

حالة  في  اإلصدار  نشرة  إنفاذ  على  الهيئة  وتوافق 
واألنظمة  المالية  األوراق  قانون  تحقق وتوفر متطلبات 
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولها الحق في 
أنها تحتوي على  تبين  إذا  النشرة  إنفاذ  وإيقاف  رفض 

بيانات غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو مضللة، أو أنها ال 
تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اّتخاذ 

قراره االستثماري.

غير  وب��ي��ان��ات  معلومات  النشرة  تضمنت  ح��ال  وف��ي 
أو تم حذف هذه  صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية، 
هذه  على  وّق��ع  شخص  وأي  المصدر  فإن  المعلومات، 
ولكي  المالية.   األوراق  لقانون  مخالفًا  يعتبر  النشرة، 
تكون  أن  ال��ق��ان��ون  أل��زم  فقد  اإلص����دار،  نشرة  تكتمل 
من  وك��ل  اإلدارة،  مجلس  رئيس  من  مدققة  النشرة 
المالي  وال��م��دي��ر  التنفيذي،  وال��م��دي��ر  ال��ع��ام،  ال��م��دي��ر 
أو  المؤسسين  غالبية  من  موقعة  وكذلك  للمصدر، 
ومدقق  اإلص��دار،  ومدير  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  غالبية 

الحسابات الذي صادق على البيانات المالية.

خمس  إنفاذ  على  الهيئة  وافقت   ،2012 العام  وف��ي 
نشرات إصدار أسهم عن طريق االكتتاب األولي العام 
لمساهمي  العام  الثانوي  واالكتتاب  الخاص  واالكتتاب 
دراستها  بعد  معينين،  لمستثمرين  أو  ال��ش��رك��ة، 
المالية  األوراق  ق��ان��ون  متطلبات  كافة  واستيفائها 
النحو  على  وه��ي  المالية،  األوراق  إص���دار  وتعليمات 

التالي:

تجديدحافظ أمينبنك HSBC الشرق األوسط المحدود

بنك القاهرة عمان
ترخيص ألول مرةحافظ أمين

ترخيص ألول مرةأمين إصدار

تجديدحافظ أمينالبنك العربي

تجديدمدير إصدارأبو غزالة لالستشارات

إثمار لالستثمار واالستشارات المالية
تجديدمدير إصدار

تجديدمستشار  استثمار

تجديدنشاطات أسواق األوراق الماليةبورصة فلسطين

اإلصدارات
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الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
تتمثل  والبروفيالت،  األلمنيوم  لصناعة  الوطنية 
أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي  إنذار  بتوجيه 
وعدم تكرار المخالفة مستقباًل، وذلك لعدم التزام 
الشركة باإلفصاح عن البيانات المالية األولية للعام 

2011 خالل المدة القانونية.

فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة ترست 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  للتأمين،  العالمية 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل، 
خالل  الشركة  إدارة  مجلس  اجتماع  قرارات  عن 

المدة القانونية.

شركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  للتأمين،  فلسطين 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل، 
عن البيانات المالية المرحلية للربع األول من العام 

2012 خالل المدة القانونية لإلفصاح.

الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
إنذار  بتوجيه  تتمثل  للتأمين،  المتحدة  العالمية 
تكرار  وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي 
الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة 
مجلس  اجتماعات  وقرارات  مواعيد  عن  باإلفصاح 

إدارة الشركة التي عقدت خالل العام 2011.

شركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  العقارية  ترست 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
مستقباًل، وذلك لعدم التزام الشركة باإلفصاح عن 
التكافل  شركة  في  الرئيسيين  المالكين  ملكية 
 )2/82( المادة  إلى  استنادًا  للتأمين  الفلسطينية 

من قانون األوراق المالية.

الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
بتوجيه  تتمثل  واإلنماء،  لالستثمار  الفلسطينية 
وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي  إنذار 
التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة  تكرار 
الشركة باإلفصاح عن موعد اجتماع مجلس اإلدارة 
قبل 10 أيام من موعد االجتماع على األقل استنادًا 

إلى تعميم الهيئة بهذا الخصوص.

فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة القدس 
للمستحضرات الطبية، تتمثل بتوجيه إنذار خطي 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل، 
 2012 للعام  السنوية  نصف  المالية  البيانات  عن 

خالل المدة القانونية لإلفصاح.

الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
إنذار  بتوجيه  تتمثل  الدهانات،  لصناعة  العربية 
تكرار  وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي 
الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة 
مجلس  اجتماعات  وقرارات  مواعيد  عن  باإلفصاح 

ادارة الشركة.

الرقابة على التداول

إلى  استنادًا  البورصة  في  التداول  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  العالقة،  ذات  األطراف  تعامالت 
قانون األوراق المالية، يتم السير بإجراءات إشعار الجهة 

المخالفة وإتمام اإلجراءات القانونية بتلك المخالفة.

وقد قامت الهيئة خالل العام 2012 باتخاذ مجموعة من 
بمخالفة  لقيامها  نظرًا  الجهات  بعض  تجاه  اإلجراءات 
واألنظمة   ،2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون 

والتعليمات السارية، منها:

فرض عقوبة من الدرجة األولى، تتمثل في توجيه 
إنذار خطي للسيد رئيس مجلس اإلدارة للشركة 
العالمية المتحدة للتأمين نتيجة مخالفته تعميم 
بخصوص   -)cma/065/2005( رقم  -إشارة  الهيئة 
رئيس  يمنع  الذي  المالية،  األوراق  تداول  شفافية 
وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المصدرة من 
التداول خالل فترات تعليق، ومنع التداول حسب 

تعميم الهيئة.
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اإلفصاح

يعتبر اإلفصاح الدقيق بشقيه األولي والدوري، وتوفير 
المعلومات للجمهور والمتعاملين في األوراق المالية، 
إلى  الوصول  بهدف  للهيئة  األساسية  األهداف  من 
وتقوم  والشفافية،  والكفاءة  بالعدالة  تتميز  بورصة 
دائرة شؤون الشركات والمستثمرين في اإلدارة العامة 
المصدرة  الشركات  التزام  بمتابعة  المالية  لألوراق 
رقم  المالية  األوراق  قانون  بأحكام  المالية  لألوراق 
الصادر  اإلفصاح  ونظام  وتعليمات   ،2004 لسنة   )12(
بحق  الالزمة  اإلجراءات  واّتخاذ  والبورصة،  الهيئة  عن 

المخالفين.

وقد بلغت نسبة الشركات المساهمة العامة المدرجة 
التي التزمت باإلفصاح عن البيانات المالية األولية لعام 
نسبة  بلغت  كما   ،%96 القانونية  المدة  خالل   2011

السنوي  التقرير  عن  باإلفصاح  التزمت  التي  الشركات 
للعام 2011 ضمن المدة القانونية 87%، ونسبة التزام 
الشركات باإلفصاح عن تقاريرها المالية للربع األول من 

العام 2012 خالل المدة القانونية 96%، في حين كانت 
نصف  التقارير  عن  باإلفصاح  الشركات  التزام  نسبة 
أما   ،%98 المحددة  بمواعيدها   2012 للعام  السنوية 
نسبة االلتزام باإلفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث 

من العام 2012 خالل المدة القانونية فقد كانت 96 %.

عن  باإلفصاح  تلتزم  لم  التي  الشركات  عدد  بلغ  وقد 
خالل   2011 للعام  األولية  الختامية  المالية  البيانات 
المدة القانونية شركتين من أصل 46 شركة مساهمة 
لم  التي  الشركات  نسبة  بلغت  فيما  مدرجة،  عامة 
تلتزم باإلفصاح عن التقارير السنوية للعام 2011 خالل 
المدة القانونية 6 شركات من أصل 46 شركة مساهمة 
عامة مدرجة، وعدد الشركات التي لم تلتزم باإلفصاح 
المدة  خالل   2012 للعام  السنوية  نصف  التقارير  عن 
48 شركة مساهمة  القانونية، شركة واحدة من أصل 

عامة مدرجة.

التقارير الدورية
آخر موعد
لإلفصاح

الشركات 
الملتزمة

الشركات 
المدرجة

نسبة

االلتزام

95.65%4446 2012/02/15البيانات المالية األولية للعام 2011

86.96%2012/03/304046التقارير السنوية للعام 2011

95.74%4547 2012/04/30البيانات المالية للربع األول من العام 2012

97.92%2012/08/154748التقارير نصف السنوية للعام 2012

95.83%2012/10/314648البيانات المالية للربع الثالث من العام 2012 

العامة  المساهمة  الشركات  مخالفات  كانت  وقد 
المدرجة التي لم تلتزم بمتطلبات اإلفصاح خالل العام 

2012 كما يلي:

فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة البنك 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  العربي،  اإلسالمي 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
مستقباًل، وذلك لعدم التزام الشركة باإلفصاح عن 

التقرير السنوي للعام 2011 خالل المدة القانونية 
لإلفصاح.

فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة جراند 
إنذار  بتوجيه  تتمثل  واالستجمام،  للفنادق  بارك 
تكرار  وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي 
الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة 
 2011 للعام  األولية  المالية  البيانات  عن  باإلفصاح 

خالل المدة القانونية.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام 2012:
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الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
تتمثل  والبروفيالت،  األلمنيوم  لصناعة  الوطنية 
أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي  إنذار  بتوجيه 
وعدم تكرار المخالفة مستقباًل، وذلك لعدم التزام 
الشركة باإلفصاح عن البيانات المالية األولية للعام 

2011 خالل المدة القانونية.

فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة ترست 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  للتأمين،  العالمية 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل، 
خالل  الشركة  إدارة  مجلس  اجتماع  قرارات  عن 

المدة القانونية.

شركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  للتأمين،  فلسطين 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل، 
عن البيانات المالية المرحلية للربع األول من العام 

2012 خالل المدة القانونية لإلفصاح.

الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
إنذار  بتوجيه  تتمثل  للتأمين،  المتحدة  العالمية 
تكرار  وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي 
الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة 
مجلس  اجتماعات  وقرارات  مواعيد  عن  باإلفصاح 

إدارة الشركة التي عقدت خالل العام 2011.

شركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
خطي  إنذار  بتوجيه  تتمثل  العقارية  ترست 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
مستقباًل، وذلك لعدم التزام الشركة باإلفصاح عن 
التكافل  شركة  في  الرئيسيين  المالكين  ملكية 
 )2/82( المادة  إلى  استنادًا  للتأمين  الفلسطينية 

من قانون األوراق المالية.

الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
بتوجيه  تتمثل  واإلنماء،  لالستثمار  الفلسطينية 
وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي  إنذار 
التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة  تكرار 
الشركة باإلفصاح عن موعد اجتماع مجلس اإلدارة 
قبل 10 أيام من موعد االجتماع على األقل استنادًا 

إلى تعميم الهيئة بهذا الخصوص.

فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة القدس 
للمستحضرات الطبية، تتمثل بتوجيه إنذار خطي 
للشركة لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة 
باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل، 
 2012 للعام  السنوية  نصف  المالية  البيانات  عن 

خالل المدة القانونية لإلفصاح.

الشركة  على  األولى  الدرجة  من  عقوبة  فرض 
إنذار  بتوجيه  تتمثل  الدهانات،  لصناعة  العربية 
تكرار  وعدم  أوضاعها  لتصويب  للشركة  خطي 
الشركة  التزام  لعدم  وذلك  مستقباًل،  المخالفة 
مجلس  اجتماعات  وقرارات  مواعيد  عن  باإلفصاح 

ادارة الشركة.

الرقابة على التداول

إلى  استنادًا  البورصة  في  التداول  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  العالقة،  ذات  األطراف  تعامالت 
قانون األوراق المالية، يتم السير بإجراءات إشعار الجهة 

المخالفة وإتمام اإلجراءات القانونية بتلك المخالفة.

وقد قامت الهيئة خالل العام 2012 باتخاذ مجموعة من 
بمخالفة  لقيامها  نظرًا  الجهات  بعض  تجاه  اإلجراءات 
واألنظمة   ،2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون 

والتعليمات السارية، منها:

فرض عقوبة من الدرجة األولى، تتمثل في توجيه 
إنذار خطي للسيد رئيس مجلس اإلدارة للشركة 
العالمية المتحدة للتأمين نتيجة مخالفته تعميم 
بخصوص   -)cma/065/2005( رقم  -إشارة  الهيئة 
رئيس  يمنع  الذي  المالية،  األوراق  تداول  شفافية 
وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المصدرة من 
التداول خالل فترات تعليق، ومنع التداول حسب 

تعميم الهيئة.
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التطورات خالل العام 2012

المالية،  األوراق  الرقابي لقطاع  اإلطار  اإلنجازات في مجال تطوير  المالية مجموعة من  لألوراق  العامة  اإلدارة  حققت 
منها:

التوصية بإجراء العديد من التعديالت على نظام 
قطاع  في  المتعاملين  على  والغرامات  العقوبات 
عن  الصادر   2008 لسنة   )11( رقم  المالية  األوراق 
التعديالت  تلك  اعتماد  تم  وقد  الوزراء،  مجلس 
رقم  اجتماعه  في  الهيئة  إدارة  مجلس  قبل  من 
وجلسته   ،2012/11/21 بتاريخ  العادي   )2012/14(
التعديالت  على   2012/11/26 بتاريخ  التكميلية 
المشار إليها أعاله، تمهيدًا للحصول على موافقة 

مجلس الوزراء على تلك التعديالت.

--دوري2012/03/18شركة السهم لالستثمار واألوراق المالية

--دوري2012/06/26الشركة المتحدة لألوراق المالية

--دوري2012/04/03الشركة الوطنية لألوراق المالية

--دوري2012/06/05الشركة العالمية لألوراق المالية

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 خالل العام 2012 كما يلي:

فرض عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في توجيه 
إنذار خطي للشركة المتحدة لألوراق المالية نتيجة 
المالءة  معايير  تعليمات  من   )10( المادة  مخالفة 
المالية لشركات األوراق المالية رقم )4( لسنة 2008.

 )12( المالية رقم  األوراق  بقانون  االلتزام  في مجال 
عامة  مساهمة  شركة   )2( إدراج  تم   ،2004 لسنة 
  . 2012 العام  خالل  فلسطين  بورصة  في  جديدة 
بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  نتيجة  ذلك  ويأتي 
الهيئة في إنهاء ملف اإلدراج للشركات المساهمة 
التي  العامة  المساهمة  الشركات  وإلزام  العامة، 
في  أسهمها  بإدراج  اإلدراج  شروط  تستوفي 

بورصة فلسطين، حيث تم إدراج ما يلي:

مخالفة شركة النورس لالستثمارات المالية نتيجة 
مخالفة المادة )3/15( من تعليمات معايير المالءة 
المالية لشركات األوراق المالية رقم )4( لسنة 2008.

إلغاء وشطب ترخيص شركة النورس لالستثمارات 
في  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب  المالية 
 17 بتاريخ  المنعقد  العادي   )2012/15( اجتماعه 
 2012/12/31 تاريخ  من  اعتبارًا   2012 األول  كانون 
المالية  األوراق  شركات  ترخيص  لتعليمات  وفقًا 

رقم )1( لسنة 2006.

تاريخ اإلدراجاسم الشركة

2012/04/04سوق فلسطين لألوراق المالية
2012/07/03بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
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تتمثل في فرض  الثانية  الدرجة  فرض عقوبة من 
لقيامه  قطان،  أمير  العميل  على  مالية  غرامة 
و)2/88/ج(،  )2/88/ب(،  المواد  أحكام  بمخالفة 
و)2/99/ج(،  و)2/99/ب(،  و)2/99/أ(،  و)3/88(، 
 )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  من  و)2/99/د( 
لسنة 2004، وفرض عقوبة من الدرجة الثالثة بحق 
العميل المذكور تتمثل في منعه من التداول في 

بورصة فلسطين حتى تاريخ 2012/07/31.

تتمثل في فرض  الثانية  الدرجة  فرض عقوبة من 
غرامة مالية على العميل محمود قطوش، لقيامه 
و)2/88/ج(،  )2/88/ب(،  المواد  أحكام  بمخالفة 
و)2/99/ج(،  و)2/99/ب(،  و)2/99/أ(،  و)3/88(، 

 )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  من  و)2/99/د( 
لسنة 2004، وفرض عقوبة من الدرجة الثالثة بحق 
العميل المذكور تتمثل في منعه من التداول في 

بورصة فلسطين حتى تاريخ 2012/07/31.

فرض عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في توجيه 
العالمية  للشركة  المالي  للمستشار  خطي  إنذار 
المواد  أحكام  بمخالفة  لقيامه  للتأمين،  المتحدة 
األوراق  قانون  من  و)2/99(  و)2/88/ب(،  )1/88/ب(، 

المالية رقم )12( لسنة 2004.

التفتيش والتحليل المالي والمالءة المالية لشركات األوراق المالية

بمتابعة  السوق  عمليات  على  الرقابة  دائرة  تقوم 
ومدى  المالية،  األوراق  شركات  شؤون  لكافة  مستمرة 
والتعليمات  واألنظمة  المالية  األوراق  بقانون  التزامها 
الصادرة بمقتضاه، كما تقوم بمتابعة مدى تقّيد هذه 
الشركات بمعايير المالءة المالية وتحليل تقارير المالءة 
المالية الشهرية التي تقدمها هذه الشركات للهيئة، 
قسم  بها  يقوم  التي  التفتيشية  الزيارات  إلى  إضافة 
على  للوقوف  الشركات  لتلك  الدائرة  في  التفتيش 
تفتيشية  جوالت  بعمل  الفريق  يقوم  حيث  أوضاعها، 

دورية على شركات األوراق المالية تتراوح من جولة إلى 
بعمل  الفريق  يقوم  كما  الواحد،  العام  في  جولتين 
التزامها  من  للتأكد  الشركات  على  متابعة  جوالت 
بأحكام القانون والتعليمات واألنظمة، تحقيقًا للهدف 
المستثمرين  حقوق  حماية  في  المتمثل  الرئيسي 
والحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركات 

العاملة في قطاع األوراق المالية.

ويبين الجدول التالي شركات األوراق المالية التي تم التفتيش عليها خالل العام 2012:

تاريخ نوع الزيارةتاريخ الزيارةاسم الشركة
نوع الزيارةالزيارة

مفاجئ2012/10/21دوري2012/05/09شركة الوساطة لألوراق المالية

مفاجئ2012/11/05دوري2012/04/15شركة العربي جروب لالستثمار

دوري2012/12/06دوري2012/07/09الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

دوري2012/07/29دوري2012/03/28شركة النورس لالستثمارات المالية

دوري2012/09/12دوري2012/08/12شركة النورس لالستثمارات المالية

--دوري2012/03/11شركة لوتس لالستثمارات المالية
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التطورات خالل العام 2012

المالية،  األوراق  الرقابي لقطاع  اإلطار  اإلنجازات في مجال تطوير  المالية مجموعة من  لألوراق  العامة  اإلدارة  حققت 
منها:

التوصية بإجراء العديد من التعديالت على نظام 
قطاع  في  المتعاملين  على  والغرامات  العقوبات 
عن  الصادر   2008 لسنة   )11( رقم  المالية  األوراق 
التعديالت  تلك  اعتماد  تم  وقد  الوزراء،  مجلس 
رقم  اجتماعه  في  الهيئة  إدارة  مجلس  قبل  من 
وجلسته   ،2012/11/21 بتاريخ  العادي   )2012/14(
التعديالت  على   2012/11/26 بتاريخ  التكميلية 
المشار إليها أعاله، تمهيدًا للحصول على موافقة 

مجلس الوزراء على تلك التعديالت.

--دوري2012/03/18شركة السهم لالستثمار واألوراق المالية

--دوري2012/06/26الشركة المتحدة لألوراق المالية

--دوري2012/04/03الشركة الوطنية لألوراق المالية

--دوري2012/06/05الشركة العالمية لألوراق المالية

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 خالل العام 2012 كما يلي:

فرض عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في توجيه 
إنذار خطي للشركة المتحدة لألوراق المالية نتيجة 
المالءة  معايير  تعليمات  من   )10( المادة  مخالفة 
المالية لشركات األوراق المالية رقم )4( لسنة 2008.

 )12( المالية رقم  األوراق  بقانون  االلتزام  في مجال 
عامة  مساهمة  شركة   )2( إدراج  تم   ،2004 لسنة 
  . 2012 العام  خالل  فلسطين  بورصة  في  جديدة 
بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  نتيجة  ذلك  ويأتي 
الهيئة في إنهاء ملف اإلدراج للشركات المساهمة 
التي  العامة  المساهمة  الشركات  وإلزام  العامة، 
في  أسهمها  بإدراج  اإلدراج  شروط  تستوفي 

بورصة فلسطين، حيث تم إدراج ما يلي:

مخالفة شركة النورس لالستثمارات المالية نتيجة 
مخالفة المادة )3/15( من تعليمات معايير المالءة 
المالية لشركات األوراق المالية رقم )4( لسنة 2008.

إلغاء وشطب ترخيص شركة النورس لالستثمارات 
في  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب  المالية 
 17 بتاريخ  المنعقد  العادي   )2012/15( اجتماعه 
 2012/12/31 تاريخ  من  اعتبارًا   2012 األول  كانون 
المالية  األوراق  شركات  ترخيص  لتعليمات  وفقًا 

رقم )1( لسنة 2006.

تاريخ اإلدراجاسم الشركة

2012/04/04سوق فلسطين لألوراق المالية
2012/07/03بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
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رئيس مجلس اإلدارة للشركة 
العالمية المتحدة للتأمين

مخالفته تعميم الهيئة إشارة رقم 
)cma/065/2005( بخصوص شفافية 

تداول األوراق المالية.

في  تتمثل  األولى  الدرجة  من  عقوبة 
توجيه إنذار خطي.

مخالفة قانون األوراق المالية رقم )12( العميل أمير قطان 
لسنة 2004.

تتمثل  الثانية،  الدرجة  من  عقوبة   .1
بفرض غرامة مالية.

تتمثل  الثالثة،  الدرجة  من  عقوبة   .2
بورصة  في  التداول  من  منعه  في 

فلسطين حتى تاريخ 2012/7/31

مخالفة قانون األوراق المالية رقم )12( العميل محمود قطوش
لسنة 2004.

تتمثل  الثانية،  الدرجة  من  عقوبة   .1
بفرض غرامة مالية.

تتمثل  الثالثة،  الدرجة  من  عقوبة   .2
بورصة  في  التداول  من  منعه  في 

فلسطين حتى تاريخ2012/7/31.

المستشار المالي للشركة العالمية 
المتحدة للتأمين

مخالفة قانون األوراق المالية رقم )12( 
لسنة 2004.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
توجيه إنذار خطي.

الشركة المتحدة لألوراق المالية
مخالفة المادة )10( من تعليمات معايير 

المالءة المالية لشركات األوراق المالية رقم 
)4( لسنة 2008.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
األوضاع  لتصويب  خطي  إنذار  توجيه 

وعدم تكرار المخالفة.

شركة النورس لالستثمارات المالية 
مخالفة المادة )15/3( من تعليمات معايير 
المالءة المالية لشركات األوراق المالية رقم 

)4( لسنة 2008.

تتمثل  األولى،  الدرجة  من  عقوبة   .1
لتصويب  خطي  إنذار  توجيه  في 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة  ترخيص  وشطب  إلغاء   .2
إدارة  مجلس  قرار  بموجب  النورس 
الهيئة اعتبارًا من تاريخ 2012/12/31 
شركات  ترخيص  لتعليمات  وفقًا 

األوراق المالية رقم )1( لسنة 2006.

قواعد وإجراءات التعامل على صناديق المؤشرات 
لألوراق  العامة  اإلدارة  جهود  ضمن  المتداولة: 
بها  المعمول  االستثمار  أدوات  تنويع  في  المالية 
بدراسة  اإلدارة  قامت  الفلسطينية،  البورصة  في 
على  للتعامل  وإجراءات  قواعد  إصدار  إمكانية 
باالستناد  وذلك  المتداولة،  المؤشرات  صناديق 
 ،2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  إلى 
 )2( رقم  االستثمار  صناديق  ترخيص  وتعليمات 
المنظومة  استكمال  ذلك  في  بما   ،2006 لسنة 
القانونية والتنظيمية الالزمة إلصدار تلك القواعد 
واإلجراءات.  ويتم عقد العديد من االجتماعات مع 
العالقة.   ذات  والجهات  فلسطين  بورصة  من  كل 
الربع  المتوقع استكمال تلك اإلجراءات خالل  ومن 

األول من العام 2013.

لقطاع  الرقابية  الجهة  باعتبارها  الهيئة  موافقة 
البورصة الفلسطينية  المالية على اعتماد  األوراق 
ك���وح���دة ت��ش��غ��ي��ل م��ح��ل��ي��ة ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن 

على  وحصولها   ،)  Local Operating Unit-  LOU(

العالمي،  النظام  بها ضمن  الخاص   )1392( الرقم 
للشركات  عالمي  ترقيم  إص��دار  من  يمكنها  بما 
حيث  ال��م��ال،  رأس  س���وق  ق��ط��اع  ف��ي  المنضوية 
المالي  االستقرار  مجلس  بمخاطبة  الهيئة  قامت 
العالمي ) Financial Stability Board-FSB ( من أجل 
للحصول  فلسطين  بورصة  ودعم طلب  مساندة 
في  محلية  تشغيل  ك��وح��دة  العمل  امتياز  على 
وم��ن   .)Local Operating Unit-  LOU(فلسطين
ل���ع���ام  ا خ����الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ا ن���ض���م���ام  ا ل���م���ت���وق���ع  ا
ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ا ب���ة  ق���ا ل���ر ا ل���ج���ن���ة  ل����ى  إ  2013

وهي   ،)Regulatory Oversight Committee- ROC(

الخاص  الترقيم  لنظام  المنظمة  العالمية  الجهة 
ستكون  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة،  المساهمة  ب��ال��ش��رك��ات 
لوحدات  فلسطين  في  ال��داع��م  الجسم  الهيئة 
التشغيل المحلية ممثلة بالبورصة الفلسطينية، 
وم����ن خ����الل م���رك���ز اإلي�������داع وال��ت��ح��وي��ل ل��دي��ه��ا.
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المالءة  بمعايير  التقيد  عدم  وح��االت  وتعليماته، 
المالية الصادرة عن الهيئة.  وتم التوصية بفرض 
الخاضعة  الجهات  على  المخالفات  م��ن  العديد 
لرقابة وإشراف الهيئة باستخدام األنظمة الرقابية 
اإللكترونية.  ومن خالل الزيارات الرقابية الميدانية 
المالية على  لألوراق  العامة  اإلدارة  التي قامت بها 
متابعة  تعزيز  ت��م  لرقابتها،  الخاضعة  ال��ج��ه��ات 
والتحليلية  والتفتيشية  الرقابية  العمليات  نتائج 

وتصويب المخالفات الصادرة عن الهيئة.

تعزيز الدور الرقابي على الجهات الخاضعة لرقابة 
العامة  اإلدارة  لقيام  نتيجة  وإش��راف��ه��ا:  الهيئة 
ل����ألوراق ال��م��ال��ي��ة ب��م��م��ارس��ة دوره����ا ال��رق��اب��ي على 
االلتزام  لضمان  الهيئة،  لرقابة  الخاضعة  الجهات 
والتعليمات  واألن��ظ��م��ة  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ب��ق��ان��ون 
ال���ص���ادرة ع��ن��ه، م��ن خ���الل ت��وس��ي��ع ح��ج��م ون��ط��اق 
ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة واإلش������راف وال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ت��ي 
بأسعار  التالعب  تحديد حاالت  تم  اإلدارة،  تمارسها 
األوراق المالية، وحاالت عدم االلتزام بنظام اإلفصاح 

وويبين الجدول التالي ملخصًا لمخالفات العام 2012 الخاصة بقطاع األوراق المالية:

نوع المخالفةسبب المخالفةاسم الشركة/الشخص

شركة البنك اإلسالمي العربي
عدم التزام الشركة باإلفصاح عن التقرير 

السنوي للعام 2011 خالل المدة القانونية 
لإلفصاح.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة جراند بارك للفنادق 
واالستجمام

عدم التزام الشركة باإلفصاح عن البيانات 
المالية األولية للعام 2011 خالل المدة 

القانونية.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 
والبروفيالت

عدم التزام الشركة باإلفصاح عن التقرير 
السنوي للعام 2011 خالل المدة القانونية 

لإلفصاح.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة ترست العالمية للتأمين
عدم التزام الشركة باإلفصاح عن قرارات 
اجتماع مجلس إدارة الشركة خالل المدة 

القانونية.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة فلسطين للتأمين
عدم التزام الشركة باإلفصاح عن البيانات 

المالية المرحلية للربع األول من العام 
2012 خالل المدة القانونية لإلفصاح.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

الشركة العالمية المتحدة للتأمين
عدم التزام الشركة باإلفصاح عن مواعيد 
وقرارات اجتماعات مجلس إدارة الشركة 

التي عقدت خالل العام 2011.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة ترست العقارية

عدم التزام الشركة باإلفصاح عن ملكية 
المالكين الرئيسين في شركة التكافل 

الفلسطينية للتأمين استنادًا إلى قانون 
األوراق المالية.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

الشركة الفلسطينية لالستثمار 
واإلنماء

عدم التزام الشركة باإلفصاح عن موعد 
اجتماع مجلس اإلدارة قبل )10( أيام من 

موعد االجتماع على األقل.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة القدس للمستحضرات الطبية
عدم التزام الشركة باإلفصاح عن البيانات 
المالية نصف السنوية للعام 2012 خالل 

المدة القانونية لإلفصاح.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

عدم التزام الشركة باإلفصاح عن مواعيد الشركة العربية لصناعة الدهانات
وقرارات اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
إنذار خطي للشركة لتصويب  توجيه 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.
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رئيس مجلس اإلدارة للشركة 
العالمية المتحدة للتأمين

مخالفته تعميم الهيئة إشارة رقم 
)cma/065/2005( بخصوص شفافية 

تداول األوراق المالية.

في  تتمثل  األولى  الدرجة  من  عقوبة 
توجيه إنذار خطي.

مخالفة قانون األوراق المالية رقم )12( العميل أمير قطان 
لسنة 2004.

تتمثل  الثانية،  الدرجة  من  عقوبة   .1
بفرض غرامة مالية.

تتمثل  الثالثة،  الدرجة  من  عقوبة   .2
بورصة  في  التداول  من  منعه  في 

فلسطين حتى تاريخ 2012/7/31

مخالفة قانون األوراق المالية رقم )12( العميل محمود قطوش
لسنة 2004.

تتمثل  الثانية،  الدرجة  من  عقوبة   .1
بفرض غرامة مالية.

تتمثل  الثالثة،  الدرجة  من  عقوبة   .2
بورصة  في  التداول  من  منعه  في 

فلسطين حتى تاريخ2012/7/31.

المستشار المالي للشركة العالمية 
المتحدة للتأمين

مخالفة قانون األوراق المالية رقم )12( 
لسنة 2004.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
توجيه إنذار خطي.

الشركة المتحدة لألوراق المالية
مخالفة المادة )10( من تعليمات معايير 

المالءة المالية لشركات األوراق المالية رقم 
)4( لسنة 2008.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
األوضاع  لتصويب  خطي  إنذار  توجيه 

وعدم تكرار المخالفة.

شركة النورس لالستثمارات المالية 
مخالفة المادة )15/3( من تعليمات معايير 
المالءة المالية لشركات األوراق المالية رقم 

)4( لسنة 2008.

تتمثل  األولى،  الدرجة  من  عقوبة   .1
لتصويب  خطي  إنذار  توجيه  في 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

شركة  ترخيص  وشطب  إلغاء   .2
إدارة  مجلس  قرار  بموجب  النورس 
الهيئة اعتبارًا من تاريخ 2012/12/31 
شركات  ترخيص  لتعليمات  وفقًا 

األوراق المالية رقم )1( لسنة 2006.

قواعد وإجراءات التعامل على صناديق المؤشرات 
لألوراق  العامة  اإلدارة  جهود  ضمن  المتداولة: 
بها  المعمول  االستثمار  أدوات  تنويع  في  المالية 
بدراسة  اإلدارة  قامت  الفلسطينية،  البورصة  في 
على  للتعامل  وإجراءات  قواعد  إصدار  إمكانية 
باالستناد  وذلك  المتداولة،  المؤشرات  صناديق 
 ،2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  إلى 
 )2( رقم  االستثمار  صناديق  ترخيص  وتعليمات 
المنظومة  استكمال  ذلك  في  بما   ،2006 لسنة 
القانونية والتنظيمية الالزمة إلصدار تلك القواعد 
واإلجراءات.  ويتم عقد العديد من االجتماعات مع 
العالقة.   ذات  والجهات  فلسطين  بورصة  من  كل 
الربع  المتوقع استكمال تلك اإلجراءات خالل  ومن 

األول من العام 2013.

لقطاع  الرقابية  الجهة  باعتبارها  الهيئة  موافقة 
البورصة الفلسطينية  المالية على اعتماد  األوراق 
ك���وح���دة ت��ش��غ��ي��ل م��ح��ل��ي��ة ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن 

على  وحصولها   ،)  Local Operating Unit-  LOU(

العالمي،  النظام  بها ضمن  الخاص   )1392( الرقم 
للشركات  عالمي  ترقيم  إص��دار  من  يمكنها  بما 
حيث  ال��م��ال،  رأس  س���وق  ق��ط��اع  ف��ي  المنضوية 
المالي  االستقرار  مجلس  بمخاطبة  الهيئة  قامت 
العالمي ) Financial Stability Board-FSB ( من أجل 
للحصول  فلسطين  بورصة  ودعم طلب  مساندة 
في  محلية  تشغيل  ك��وح��دة  العمل  امتياز  على 
وم��ن   .)Local Operating Unit-  LOU(فلسطين
ل���ع���ام  ا خ����الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ا ن���ض���م���ام  ا ل���م���ت���وق���ع  ا
ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ا ب���ة  ق���ا ل���ر ا ل���ج���ن���ة  ل����ى  إ  2013

وهي   ،)Regulatory Oversight Committee- ROC(

الخاص  الترقيم  لنظام  المنظمة  العالمية  الجهة 
ستكون  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة،  المساهمة  ب��ال��ش��رك��ات 
لوحدات  فلسطين  في  ال��داع��م  الجسم  الهيئة 
التشغيل المحلية ممثلة بالبورصة الفلسطينية، 
وم����ن خ����الل م���رك���ز اإلي�������داع وال��ت��ح��وي��ل ل��دي��ه��ا.
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ب. نشاط السوق 

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2011 و 2012:

نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين 2011 و 2012

عدد جلسات السنة
التداول

عدد األسهم 
المتداولة

القيمة المتداولة 
 )$(

عدد 
الصفقات

المعدل اليومي 
لقيمة األسهم 

المتداولة )$(

القيمة السوقية 
)$(

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

2012249147,304,208273,440,44041,4421,098,1542,859,140,375

للعامين  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة  التداول  وقيمة  السوقية  القيمة  أدن��اه  الجدول  ويبين 
2011 و2012:

2012* )%(2011* )%( البن�د

43.3244.52القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

5.694.26قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

)*( تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2011 في احتساب النسب لعدم صدور بيانات العام 2012 بعد.

ويبين الشكل التالي مقارنة للقيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها خالل العامين 2011 و2012:

القيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خالل 2011 و 2012
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الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية:

أواًل: بورصة فلسطين

أ. مؤشر القدس

مع نهاية العام 2012، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 477.59 نقطة، مرتفعًا بواقع 0.66 نقطة عن إغالق 
المؤشر للعام 2011، محققًا ارتفاعًا نسبته %0.14 

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام 2012:

مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع خالل العام 2012

التغير مقارنة ب� 
)%( 2012/1/1

التغير مقارنة بالربع 
السابق )%( مؤشر القدس الفترة

---- ---- 476.93 2012/01/01

2.05 2.05 486.71 2012/03/31

6.90- 8.78- 444.00 2012/06/30

6.54- 0.40 445.76 2012/09/30

0.14 7.14 477.59 2012/12/31

وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام 2012:

مؤشر القدس خالل العام 2012
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ب. نشاط السوق 

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2011 و 2012:

نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين 2011 و 2012

عدد جلسات السنة
التداول

عدد األسهم 
المتداولة

القيمة المتداولة 
 )$(

عدد 
الصفقات

المعدل اليومي 
لقيمة األسهم 

المتداولة )$(

القيمة السوقية 
)$(

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

2012249147,304,208273,440,44041,4421,098,1542,859,140,375

للعامين  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة  التداول  وقيمة  السوقية  القيمة  أدن��اه  الجدول  ويبين 
2011 و2012:

2012* )%(2011* )%( البن�د

43.3244.52القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

5.694.26قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

)*( تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2011 في احتساب النسب لعدم صدور بيانات العام 2012 بعد.

ويبين الشكل التالي مقارنة للقيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها خالل العامين 2011 و2012:

القيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خالل 2011 و 2012
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ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2012
فيما يلي أحجام التداول للعام 2012، موزعة حسب قطاعات البورصة:

58
2012

2012 وحتى  الثاني  الشهري في بورصة فلسطين من شهر كانون  التداول  التالي حجم وقيمة  الجدول  يبين 
كانون األول 2012:

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام 2012

عدد األسهم الشهر
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

مؤشر 
القدس

18,069,72231,484,886223,694476.18كانون الثاني

13,897,42725,944,039214,244482.22شباط

15,362,08838,317,246203,723486.71آذار

13,656,16931,276,714223,925467.41نيسان

14,336,82226,286,080223,800449.74أيار

12,141,05316,773,881193,121444.00حزيران

5,444,2707,824,878233,003442.27تموز

5,044,8408,587,006192,331432.42آب

7,574,99614,646,430212,932445.76أيلول

10,181,69316,344,752193,355458.84تشرين األول

8,620,73811,661,777203,128456.34تشرين الثاني

22,974,39044,292,751214,186477.59كانون األول
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ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2012
فيما يلي أحجام التداول للعام 2012، موزعة حسب قطاعات البورصة:



61
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

JPH429,0462,721,644297القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN431,739208,343263فلسطين لصناعات اللدائن

NAPCO727,544873,234113الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NCI1,225,831731,688374الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC312,6211,912,45849مصانع الزيوت النباتية

6,740,19513,507,1533,232المجموع

قطاع الخدمات

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

ABRAJ46,21245,52173شركة أبراج الوطنية

AHC1,035,055957,293143المؤسسة العربية للفنادق*

ARE20,70311,71245المؤسسة العقارية العربية

GCOM5,521,2382,331,0063,079جلوبال كوم لالتصاالت

HOTEL000جراند بارك للفنادق واالستجمام*

NSC229,769376,20129مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR591,088783,33717بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALTEL13,731,826100,263,5785,485االتصاالت الفلسطينية

PEC1,443,1101,792,4231,341الفلسطينية للكهرباء

PLAZA27,37219,55231العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

RSR223,800900,61248شركة مصايف رام اهلل

293,959350,677904الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WATANIYA13,069,76116,623,5982,666موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

36,233,893124,455,51013,861المجموع

)*( سهم الشركة موقوف عن التداول.

WASSEL
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د. الشركات المدرجة
46 شركة  48 شركة مقارنة مع  2012، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  مع نهاية العام 

مدرجة للعام 2011، حيث تم إدراج الشركات التالية خالل العام 2012:

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل العام 2012

تاريخ اإلدراج في البورصةرمز الشركةاسم الشركة

PSE2012/04/04سوق فلسطين لألوراق المالية

PALAQAR2012/07/03بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

ه�. حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2012

قطاع التأمين

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AIG4,324,8311,028,0381,160المجموعة األهلية للتأمين

GUI266,227297,747125العالمية المتحدة للتأمين

MIC89430المشرق للتامين*

NIC642,2762,204,292345التأمين الوطنية

PICO2,191,8003,109,2615فلسطين للتأمين

TIC730,063741,320156التكافل الفلسطينية للتأمين

TRUST259,492734,31020ترست العالمية للتأمين 

8,414,7788,115,0111,811المجموع

)*( سهم الشركة موقوف عن التداول.

قطاع الصناعة

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

APC10,94142,95531العربية لصناعة الدهانات

AZIZA423,1341,409,36587دواجن فلسطين

BPC490,9261,941,601516بيرزيت لألدوية

ELECTROD54,388150,44123مصنع الشرق لإللكترود

GMC1,605,8581,935,720585مطاحن القمح الذهبي

JCC1,028,1671,579,704894سجاير القدس
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JPH429,0462,721,644297القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN431,739208,343263فلسطين لصناعات اللدائن

NAPCO727,544873,234113الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NCI1,225,831731,688374الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC312,6211,912,45849مصانع الزيوت النباتية

6,740,19513,507,1533,232المجموع

قطاع الخدمات

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

ABRAJ46,21245,52173شركة أبراج الوطنية

AHC1,035,055957,293143المؤسسة العربية للفنادق*

ARE20,70311,71245المؤسسة العقارية العربية

GCOM5,521,2382,331,0063,079جلوبال كوم لالتصاالت

HOTEL000جراند بارك للفنادق واالستجمام*

NSC229,769376,20129مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR591,088783,33717بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALTEL13,731,826100,263,5785,485االتصاالت الفلسطينية

PEC1,443,1101,792,4231,341الفلسطينية للكهرباء

PLAZA27,37219,55231العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

RSR223,800900,61248شركة مصايف رام اهلل

293,959350,677904الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WATANIYA13,069,76116,623,5982,666موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

36,233,893124,455,51013,861المجموع

)*( سهم الشركة موقوف عن التداول.

WASSEL
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و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات للعام 2012 ، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية السنوية المقدمة 

من الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج اعمال الشركات المدرجة للعام 2012

الشركةالقطاع
 رمز 

العملةالتداول
صافي الربح
)الخسارة(

ت المالية
ك والخدما

البنو

648,513دوالرAIBالبنك االسالمي العربي

38,347,397دوالرBOPبنك فلسطين

5,825,988دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

62,167دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

1,826,277دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

452,691دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

)701,201(دوالرPSEسوق فلسطين لألوراق المالية

3,267,925دوالرQUDSبنك القدس

2,021,100دوالرTNBالبنك الوطني

صناعة
ال

515,983دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

683,797دينارAZIZAدواجن فلسطين

3,523,427دينارBPCبيرزيت لألدوية

99,454دينارELECTRODمصنع الشرق لاللكترود

455,567دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

1,996,936دينارJCCسجاير القدس

138,478دينارJPHالقدس للمستحضرات الطبية

)580,823(دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

159,860دينارNAPCOالوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت

104,714دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

2,674,307دينارVOICمصانع الزيوت النباتية
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قطاع البنوك والخدمات المالية

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AIB5,641,8734,485,3331,213البنك اإلسالمي العربي

BOP18,842,10153,093,4916,057بنك فلسطين

ISBK15,017,14813,434,0952,104البنك اإلسالمي الفلسطيني

PCB529,353411,059185البنك التجاري الفلسطيني

PIBC551,215520,81968بنك االستثمار الفلسطيني

PMHC6,968,1376,960,52317فلسطين لتمويل الرهن العقاري

PSE206,5001,038,17494سوق فلسطين لألوراق المالية

QUDS739,229685,372345بنك القدس

TNB5,953,7964,845,9041,591البنك الوطني

54,449,35285,474,77011,674المجموع

قطاع االستثمار

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AQARIYA991,4261,087,982517العقارية التجارية لالستثمار

ARAB290,982335,550143المستثمرون العرب

JREI348,024302,6798القدس لالستثمارات العقارية

PADICO30,914,62230,524,0346,254فلسطين للتنمية واالستثمار

PID307,441434,19394الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PIIC1,561,5682,870,756846فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO4,033,9754,157,3801,906فلسطين لالستثمار العقاري

UCI3,017,9522,175,4211,096االتحاد لإلعمار واالستثمار

41,465,99041,887,99510,864المجموع
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و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات للعام 2012 ، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية السنوية المقدمة 

من الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج اعمال الشركات المدرجة للعام 2012

الشركةالقطاع
 رمز 

العملةالتداول
صافي الربح
)الخسارة(

ت المالية
ك والخدما

البنو

648,513دوالرAIBالبنك االسالمي العربي

38,347,397دوالرBOPبنك فلسطين

5,825,988دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

62,167دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

1,826,277دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

452,691دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

)701,201(دوالرPSEسوق فلسطين لألوراق المالية

3,267,925دوالرQUDSبنك القدس

2,021,100دوالرTNBالبنك الوطني

صناعة
ال

515,983دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

683,797دينارAZIZAدواجن فلسطين

3,523,427دينارBPCبيرزيت لألدوية

99,454دينارELECTRODمصنع الشرق لاللكترود

455,567دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

1,996,936دينارJCCسجاير القدس

138,478دينارJPHالقدس للمستحضرات الطبية

)580,823(دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

159,860دينارNAPCOالوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت

104,714دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

2,674,307دينارVOICمصانع الزيوت النباتية
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ز. األسهم النشطة خالل العام 2012

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2012:

الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2012

الرمزالشركة
عدد 

األسهم 
المتداولة

قيمة 
األسهم 

المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

PALTEL13,731,826100,263,5785,485االتصاالت الفلسطينية

BOP18,842,10153,093,4916,057بنك فلسطين

PADICO30,914,62230,524,0346,254فلسطين للتنمية واالستثمار

WATANIYA13,069,76116,623,5982,666موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

ISBK15,017,14813,434,0952,104البنك اإلسالمي الفلسطيني

PMHC6,968,1376,960,52317فلسطين لتمويل الرهن العقاري

TNB5,953,7964,845,9041,591البنك الوطني

AIB5,641,8734,485,3331,213البنك اإلسالمي العربي

PRICO4,033,9754,157,3801,906فلسطين لالستثمار العقاري

PICO2,191,8003,109,2615فلسطين للتأمين

64
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ن
التأمي

)639,340(دوالرAIGالمجموعة االهلية للتأمين

2,433,201دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

)847,672(دوالرMICالمشرق للتامين )*(

4,756,330دوالرNICالتأمين الوطنية

)446,937(دوالرPICOفلسطين للتأمين

932,465دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين

1,703,788دوالرTRUSTترست العالمية للتامين

ستثمار
اال

)105,167(دينارAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

)63,963(دينارARABالمستثمرون العرب

)284,772(دوالرJREIالقدس لالستثمارات العقارية

18,315,000دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

266,876دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واإلنماء

738,176دينارPIICفلسطين لالستثمار الصناعي

)1,348,407(دينارPRICOفلسطين لالستثمار العقاري

603,555دوالرUCIاالتحاد لإلعمار واالستثمار

ت
الخدما

223,887دوالرABRAJشركة أبراج الوطنية

)994,006(دينارAHCالمؤسسة العربية للفنادق )*(

15,127دينارAREالمؤسسة العقارية العربية

)1,119,787(دوالرGCOMجلوبال كوم لالتصاالت

)987,396(دوالرHOTELجراند بارك للفنادق واالستجمام )*(

512,519دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

30,134دينارPALAQARبال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

82,132,000دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

8,414,541دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

)910,632(دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

45,174دينارRSRشركة مصايف رام اهلل

)396,793(دينارWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

)23,826,190(دوالرWATANIYAموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

)*( سهم الشركة موقوف عن التداول. 
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ز. األسهم النشطة خالل العام 2012

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2012:

الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2012

الرمزالشركة
عدد 

األسهم 
المتداولة

قيمة 
األسهم 

المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

PALTEL13,731,826100,263,5785,485االتصاالت الفلسطينية

BOP18,842,10153,093,4916,057بنك فلسطين

PADICO30,914,62230,524,0346,254فلسطين للتنمية واالستثمار

WATANIYA13,069,76116,623,5982,666موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

ISBK15,017,14813,434,0952,104البنك اإلسالمي الفلسطيني

PMHC6,968,1376,960,52317فلسطين لتمويل الرهن العقاري

TNB5,953,7964,845,9041,591البنك الوطني

AIB5,641,8734,485,3331,213البنك اإلسالمي العربي

PRICO4,033,9754,157,3801,906فلسطين لالستثمار العقاري

PICO2,191,8003,109,2615فلسطين للتأمين



67
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2008 - 2012

نسبة التغير 20082012مكونات المحفظة التأمينية
)%(

51,303,54587,943,84271.42 مجموع أقساط تأمين المركبات

17,925,08720,379,72113.69 مجموع أقساط التأمين الصحي

6,543,4468,647,19332.15 مجموع أقساط تأمين الحريق

1,216,9961,732,97142.40 مجموع أقساط التأمين البحري

3,451,1933,560,8623.18 مجموع أقساط تأمين الحياة

---13,731,389---مجموع أقساط تأمين العمال

---3,441,574---مجموع أقساط التأمين الهندسي

---2,284,751---مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---2,742,854---مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

13,870,26222,200,56860.06 مجموع أقساط التأمينات العامة*

94,310,529144,465,15753.18 مجموع أقساط التأمين

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

التطورات خالل العام 2012

خطة  بتنفيذ  المباشرة  تمت   ،2012 العام  بداية  منذ 
التأمين،  شركات  في  المخاطر  إلى  مستندة  تفتيش 
ومخاطر  االمتثال  مخاطر  تقييم  لعملية  نتيجة 
العمليات الداخلية التي جرت نهاية العام 2011، إضافة 
اإللزامية  للتأمينات  االكتوارية  الدراسة  استكمال  إلى 
والتأمينات العامة األخرى وتأمين الحياة، وشملت أعمال 
2011 وما قبلها، حيث ركزت  التأمين لألعوام  شركات 
الدراسة االكتوارية على فحص مدى كفاية االحتياطيات 
المدمجة،  والخسارة  الفنية،  الخسارة  ونسب  الفنية، 

كما شملت سياسات التسعير.

شركات  بموجبها  ُألزمت  تعليمات،  إصدار  تم  كما 
عدالة  مدى  لفحص  اكتواري  خبير  بتعيين  التأمين 
وسياسات  الخسارة،  ونسب  الفنية،  االحتياطيات 
الّدعاءات  االحتياطيات  تقدير  جودة  يرفع  ما  التسعير، 
أسس  على  اعتمادًا  االحتياطيات،  وحجز  الحوادث، 
ومعايير اكتوارية عالمية، ما له األثر في استقرار الوضع 
حجم  بين  ما  تقلبات  أي  وتجنيبها  للشركات  المالي 

االحتياطي المرصود والدفعات الفعلية.

وثيقة  إعداد  من  االنتهاء  تم   ،2012 العام  وخالل 
واألضرار  الجسدية  اإلصابات  تجاه  الموحدة  التأمين 
تطويرًا  الوثيقة  هذه  وتعتبر  الثالث.   للطرف  المادية 
لتأمين المركبات في فلسطين، حيث تم دمج التأمين 
اإللزامي للمركبات ووثيقة المسؤولية المدنية لألضرار 
واحدة، كما حسنت  وثيقة  الثالث في  للطرف  المادية 
التأمينية،  التغطية  شروط  من  الموحدة  الوثيقة 
بداية  تطبيقها  وسيبدأ  االستثناءات،  بعض  وألغت 

العام 2013.

فقد  المركبات،  لتأمين  اإللكتروني  للنظام  وبالنسبة 
تم االنتهاء من تطويره وتعديله بما يتناسب مع بيئة 
النظام  ربط  وتم  فلسطين،  في  التأميني  العمل 
سلطة   – والمواصالت  النقل  وزارة  بيانات  قاعدة  مع 
الترخيص، حيث سيتم إصدار وثائق تأمين المركبات 
النقل  وزارة  أدت  وقد  النظام.   هذا  خالل  من 
واالتحاد  الفلسطينية  والشرطة  والمواصالت 
في  مهمًا  دورًا  التامين  لشركات  الفلسطيني 
بموجبه  العمل  سيبدأ  الذي  النظام  هذا  تطوير 

مع بداية العام 2013.
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البيئة القانونية والتنظيمية

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

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

وذلك من خالل:

التأمين  قطاع  لتطوير  مفصلة  سياسات  وض��ع 
ال��الزم��ة  والتعليمات  األن��ظ��م��ة  وإع����داد  وتنميته، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ب��ال��ت��ع��اون وال���ت���ش���اور م���ع ال��ج��ه��ات 

المختصة.

لنمو  المالئم  المناخ  لتوفير  يلزم  ما  بكل  القيام 
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.

المالي  الوضع  تحليل  على  التركيز  إلى  إضافة  هذا 
المالية  قدرتها  على  للوقوف  التأمين،  لجميع شركات 
للشركات  تصويبية  خطط  ووضع  بالتزاماتها،  للوفاء 

لرفع وتعزيز قدراتها على مواجهة التزاماتها.

في  جهودها  للتأمين  العامة  اإلدارة  واصلت  وقد 
حيث  من  الفلسطيني،  التأمين  قطاع  أداء  تطوير 
التأمين،  سوق  لوضع  التصويبية  اإلجراءات  استكمال 
 2012 العام  في  االكتوارية  الدراسة  توسيع  تم  حيث 
تأمين  فروع  فيها  بما  التأمين،  فروع  جميع  لتشمل 
الحياة، والتأمين الصحي.  وقد تمت دراسة مدى كفاية 
التعويضات  ودراسة  أنواعها،  بكافة  التأمين  أقساط 
وكذلك  كافة،  التأمين  لفروع  والموقوفة  المسددة 
دراسة المخصصات الفنية ومدى كفايتها لدى شركات 
التأمين المجازة للعمل في فلسطين.  وتعمل اإلدارة 
الخطط  وضع  على  مستمر،  بشكل  للتأمين،  العامة 
ونشر  وتطويره،  التأمين  قطاع  بتنظيم  الكفيلة 
مع  بالتعاون  المجتمع،  أفراد  لدى  التأميني  الوعي 
المعايير  ألفضل  وفقًا  التأمين  قطاع  مكونات  جميع 
التشريعات  تطوير  خالل  من  الدولية،  والممارسات 

والقواعد ونظم العمل الداخلية.

تراجعا خالل  التأمين في فلسطين  وقد حقق قطاع 
قد  أنه  إال   ،%4 حوالي  بلغ  سابقه،  عن   2012 العام 
الخمسة  السنوات  مع  مقارنة  ملحوظا  نموا  شهد 
 2008 العام  نهاية  منذ  أي   ،%53 بنسبة  الماضية 
2012، حيث ازدادت المحفظة من  وحتى نهاية العام 
)94,310,529$ – 144,465,157$( أربعة وتسعين مليون 

دوالر إلى مائة واربعة واربعين مليون دوالر تقريبا خالل 
هذه الفترة.

قطاع التأمين



67
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2008 - 2012

نسبة التغير 20082012مكونات المحفظة التأمينية
)%(

51,303,54587,943,84271.42 مجموع أقساط تأمين المركبات

17,925,08720,379,72113.69 مجموع أقساط التأمين الصحي

6,543,4468,647,19332.15 مجموع أقساط تأمين الحريق

1,216,9961,732,97142.40 مجموع أقساط التأمين البحري

3,451,1933,560,8623.18 مجموع أقساط تأمين الحياة

---13,731,389---مجموع أقساط تأمين العمال

---3,441,574---مجموع أقساط التأمين الهندسي

---2,284,751---مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---2,742,854---مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

13,870,26222,200,56860.06 مجموع أقساط التأمينات العامة*

94,310,529144,465,15753.18 مجموع أقساط التأمين

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

التطورات خالل العام 2012

خطة  بتنفيذ  المباشرة  تمت   ،2012 العام  بداية  منذ 
التأمين،  شركات  في  المخاطر  إلى  مستندة  تفتيش 
ومخاطر  االمتثال  مخاطر  تقييم  لعملية  نتيجة 
العمليات الداخلية التي جرت نهاية العام 2011، إضافة 
اإللزامية  للتأمينات  االكتوارية  الدراسة  استكمال  إلى 
والتأمينات العامة األخرى وتأمين الحياة، وشملت أعمال 
2011 وما قبلها، حيث ركزت  التأمين لألعوام  شركات 
الدراسة االكتوارية على فحص مدى كفاية االحتياطيات 
المدمجة،  والخسارة  الفنية،  الخسارة  ونسب  الفنية، 

كما شملت سياسات التسعير.

شركات  بموجبها  ُألزمت  تعليمات،  إصدار  تم  كما 
عدالة  مدى  لفحص  اكتواري  خبير  بتعيين  التأمين 
وسياسات  الخسارة،  ونسب  الفنية،  االحتياطيات 
الّدعاءات  االحتياطيات  تقدير  جودة  يرفع  ما  التسعير، 
أسس  على  اعتمادًا  االحتياطيات،  وحجز  الحوادث، 
ومعايير اكتوارية عالمية، ما له األثر في استقرار الوضع 
حجم  بين  ما  تقلبات  أي  وتجنيبها  للشركات  المالي 

االحتياطي المرصود والدفعات الفعلية.

وثيقة  إعداد  من  االنتهاء  تم   ،2012 العام  وخالل 
واألضرار  الجسدية  اإلصابات  تجاه  الموحدة  التأمين 
تطويرًا  الوثيقة  هذه  وتعتبر  الثالث.   للطرف  المادية 
لتأمين المركبات في فلسطين، حيث تم دمج التأمين 
اإللزامي للمركبات ووثيقة المسؤولية المدنية لألضرار 
واحدة، كما حسنت  وثيقة  الثالث في  للطرف  المادية 
التأمينية،  التغطية  شروط  من  الموحدة  الوثيقة 
بداية  تطبيقها  وسيبدأ  االستثناءات،  بعض  وألغت 

العام 2013.

فقد  المركبات،  لتأمين  اإللكتروني  للنظام  وبالنسبة 
تم االنتهاء من تطويره وتعديله بما يتناسب مع بيئة 
النظام  ربط  وتم  فلسطين،  في  التأميني  العمل 
سلطة   – والمواصالت  النقل  وزارة  بيانات  قاعدة  مع 
الترخيص، حيث سيتم إصدار وثائق تأمين المركبات 
النقل  وزارة  أدت  وقد  النظام.   هذا  خالل  من 
واالتحاد  الفلسطينية  والشرطة  والمواصالت 
في  مهمًا  دورًا  التامين  لشركات  الفلسطيني 
بموجبه  العمل  سيبدأ  الذي  النظام  هذا  تطوير 

مع بداية العام 2013.
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الخدمات المقدمة للقطاع

تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين

ن لكافة شركات التأمين العاملة في السوق  قامت اإلدارة العامة للتأمين بتجديد إجازة ممارسة أعمال ُمؤمِّ
الفلسطينية للعام 2012، وذلك حسب فروع التأمين التي تمارسها الشركة:

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته 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

التأمين الصحي

شركة فلسطين للتأمين 3
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 4

تأمين الحياة

شركة التأمين الوطنية 5

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة

شركة ترست العالمية للتأمين 7

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
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 2012 العام  منتصف  الهيئة  بدأت  أخرى،  جهة  من 
التأمين  لشركات  المالي  للوضع  حثيثة  بمراقبة 
ولسياساتها االكتتابية، حيث تم وضع بعض المؤشرات 
والموجودات،  االستثمارات  وتنوع  بالسيولة،  الخاصة 
االكتتابية،  المخاطر  وتركز  المدينة،  الذمم  وحجم 
وحجم االحتياطيات الفنية والمطالبات المسددة.  وتم 
ومقارنة  الشركات،  جميع  على  المؤشرات  هذه  قياس 
المستوى  مع  ومقارنتها  حدة،  على  شركة  كل  نتائج 
العام للقطاع، وتمت مناقشة كل شركة بأهم النتائج 
لوضعها المالي، ونتج عن ذلك سلسلة من اإلجراءات 
األوضاع،  لتصويب  خطط  وفق  للشركات  والمتطلبات 
وفق  التزاماتها  مواجهة  على  الشركات  قدرة  وتعزيز 

جدول زمني تدريجي.
كما عملت الهيئة خالل العام 2012، على تطوير قاعدة 
الفلسطيني،  التأمين  بقطاع  خاصة  إحصائية  بيانات 
األداء  حول  مفصلة  وبيانات  معلومات  توفر  بحيث 
المستوى  على  ربعي،  وبشكل  والتشغيلي،  المالي 

اإلجمالي للقطاع، وعلى المستوى اإلفرادي للشركات.

تنمية القدرات

 2012 ال��ع��ام  خ��الل  للتأمين  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  اس��ت��م��رت 
التأمينية،  المعرفة  زي��ادة  أجل  من  جهودها  بتكثيف 
وتنمية القدرات المهنية لموظفيها وموظفي شركات 
حيث  بالتأمين،  المرتبطة  المهن  وأص��ح��اب  التأمين 
البحرين  معهد  م��ع  ت��ع��اون  باتفاقّيات  اإلدارة  ترتبط 
التأمين  وم��ع��ه��د  وال��م��ص��رف��ي��ة،  ال��م��ال��ي��ة  ل��ل��دراس��ات 
المصري، ومركز رويال للتدريب )دبّي(.  وقد عملت خالل 
العام 2012 على إشراك موظفيها بالعديد من الدورات 
األم��وال، كما تم عقد  من أهمها دورة مكافحة غسل 
لضباط  األم���وال  غسل  مكافحة  في  متخصصة  دورة 
االّط��الع  خاللها  من  تم  التأمين،  شركات  في  االت��ص��ال 
التأمين،  ش��رك��ات  ف��ي  األم���وال  غسل  ممارسات  على 
وإج��راءات  سياسات  صياغة  على  المشاركين  وتدريب 

لمكافحة غسل األموال في شركاتهم.

كما فتحت اإلدارة العامة للتأمين المجال أمام موظفيها 
وموظفي شركات التأمين وممتهني التأمين، للحصول 
على أهم الشهادات العالمية في مجال التأمين، مثل: 
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الخدمات المقدمة للقطاع

تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين

ن لكافة شركات التأمين العاملة في السوق  قامت اإلدارة العامة للتأمين بتجديد إجازة ممارسة أعمال ُمؤمِّ
الفلسطينية للعام 2012، وذلك حسب فروع التأمين التي تمارسها الشركة:

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته 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

التأمين الصحي

شركة فلسطين للتأمين 3
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 4

تأمين الحياة

شركة التأمين الوطنية 5

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة

شركة ترست العالمية للتأمين 7

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
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ويبين الجدول التالي ملخصًا لمخالفات العام 2012 فيما يخص قطاع التأمين:

مخالفات شركات التأمين

العقوبةالمخالفةالشركة

إنذارعدم التبليغ عن انتهاء أعمال محقق حوادثشركة المشرق للتأمين

الشركة العالمية المتحدة للتأمين
التعامل مع محقق حوادث دون عمل إجراءات 

الترخيص الالزمة
إنذار

شركة التأمين الوطنية
مخالفة نظام التعرفة اإللزامية ومخالفة قانون 

التأمين

المكونات الرئيسية لقطاع التأمين

اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال.

شركات التأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

وكالء التأمين.

أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين.

أهم البيانات التشغيلية والمالية لقطاع التأمين للعام 2012  

أ. بعض المؤشرات المالية واالداء التشغيلي لقطاع التأمين 2012-2011

العملة: الدوالر االمريكي

غرامة ووقف 
عمل فرع تأمين 

لمدة 15 يومًا

20112012 البيان

مة
عا

ت 
ما

لو
مع

10 10عدد شركات التأمين

111 99عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

1,035 1,028عدد الموظفين في شركات التأمين

229 239عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين
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التأمين الصحي

شركة المجموعة األهلية للتأمين 8
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

تأمين إقراض الرهن العقاري شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري 9

 
تأمين الحياة

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

2012 حسب تمثيلهم لشركات التأمين على  يتوزع وكالء التأمين المنتجون المجازون في نهاية العام 
النحو التالي:

عدد الوكالء/ المنتجين الشركة

7 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

29 شركة التأمين الوطنية

16 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

9 شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

49 شركة المجموعة األهلية للتأمين

13 شركة المشرق للتأمين

48 شركة ترست العالمية للتأمين

32 شركة فلسطين للتأمين

0 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

26 الشركة العالمية المتحدة للتأمين

229 المجموع
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ب. توزيع مكونات محفظة التأمين والبالغة 144,465,157$ حسب منتجات قطاع التأمين كما 
هو في 2012/12/31

ج. توزيع إجمالي محفظة التأمين والبالغة 144,465,157$ وفقا للشركات العاملة في فلسطين 
كما هو في 2012/12/31

ن
مي

تأ
 لل

رق
ش

لم
 ا

6.
48

الرهن
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ن
مي

تأ
 ال

اع
ط

ل ق
ما

 أع
ئج

تا
ن

87,943,842 91,849,241مجموع أقساط تأمين المركبات

13,731,389 13,725,112مجموع أقساط تأمين العمال

20,379,721 23,144,999مجموع أقساط التأمين الصحي

8,647,193 8,405,180مجموع أقساط تأمين الحريق

1,732,971 1,514,526مجموع أقساط التأمين البحري

3,441,574 3,495,319مجموع أقساط التأمين الهندسي

2,284,751 2,097,337مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

2,742,854 2,890,887مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

3,560,862 3,338,648مجموع أقساط تأمين الحياة

144,465,157 150,461,249إجمالي أقساط التأمين

88,420,157 75,572,381إجمالي التعويضات المدفوعة

79,485,193 ----صافي التعويضات المتكبدة

36,841,184 ----المصاريف االدارية و العمومية 

7,273,404----صافي الربح بعد الضريبة

10,285,280 ----صافي ربح اعمال التامين الفنية

ن
مي

تأ
 ال

اع
ط

ت ق
وبا

طل
وم

ت 
ودا

وج
 م

ص
لخ

م

185,614,884199,613,500إجمالي الموجودات المتداولة

140,378,083----اجمالي الموجودات غير المتداولة

184,619,450 180,655,300إجمالي االستثمارات

87,960,243 76,971,495إجمالي الذمم المدينة

75,042,925 65,714,641صافي الذمم المدينة

12,845,327----ذمم دائنة

323,563,814339,991,583إجمالي الموجودات

32,179,63532,229,708إجمالي موجودات عقود التأمين

8,686,162----مجموع المطلوبات غير المتداولة

222,389,365----مجموع المطلوبات المتداولة

158,548,489160,264,776إجمالي مطلوبات عقود التأمين

67,187,306 63,062,143رأس المال المدفوع

9,714,116 8,718,484االحتياطي اإلجباري

4,882,806 4,675,860االحتياطي االختياري

10,666,379 9,890,351التغير في القيمة العادلة للموجودات

4,543,317 4,021,946األرباح )الخسائر( المدورة

101,127,192108,790,033مجموع حقوق الملكية
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ب. توزيع مكونات محفظة التأمين والبالغة 144,465,157$ حسب منتجات قطاع التأمين كما 
هو في 2012/12/31

ج. توزيع إجمالي محفظة التأمين والبالغة 144,465,157$ وفقا للشركات العاملة في فلسطين 
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9,714,116احتياطي اجباري

4,882,806احتياطي اختياري

75,000عالوة ) خصم ( االصدار 

10,666,379التغير المتراكم في القيمة العادلة 

)1,149,957(فروقات ترجمة العمالت االجنبية

4,543,317ارباح ) خسائر( مجمعة

1,482,952حقوق جهات غير مسيطرة

)403,694(اسهم خزينة

11,791,808حساب المركز الرئيسي

108,790,033مجموع حقوق الملكية

126,023فائض مشتركي صندوق التكافل

 المطلوبات غير المتداولة

8,686,162مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

8,686,162مجموع مطلوبات غير المتداولة

 المطلوبات  المتداولة

مطلوبات عقود التأمين
27,449,548احتياطي اخطار سارية ، مركبات

14,996,137احتياطي اخطار سارية ، تأمينات عامة

14,075,738االحتياطي الحسابي ، تأمينات الحياه

56,521,423المجموع

49,486,448احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ  عنها، الزامي مركبات

19,710,244احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ عنها ، مادي مركبات

29,521,310احتياطي ادعاءات مبلغ  عنها ، تأمينات عامة

3,962,101احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها 

1,063,250احتياطي ادعاءات ، تأمينات الحياة

103,743,353المجموع

160,264,776مجموع المطلوبات المتداولة )عقود تأمين(

12,845,327الذمم الدائنة

9,379,543ذمم شركات التامين واعادة التامين

389,726مصاريف مستحقة

13,508,843مخصصات اخرى

18,171,027ارصدة دائنة اخرى

2,229,366بنوك دائنه

5,600,757شيكات اجلة الدفع

222,389,365مجموع المطلوبات المتداولة

339,991,583مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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د. الميزانية العمومية المجمعة كما في 2012/12/31 

العملة: الدوالر االمريكي

المجموعالبيان

الموجودات غير المتداولة
27,593,474عقارات واالت ومعدات بالصافي

51,682,079استثمارات عقارية

9,949,893مساهمات في شركات حليفة

2,255,146قروض لجهات ذات عالقة

30,300,971استثمارات مالية متوفرة للبيع

15,792,341استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

311,839شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 شهر

500,000ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

1,992,340موجودات ضريبة مؤجلة

140,378,083مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

24,975,069استثمارات مالية للمتاجرة

1,765,362موجودات عقود التامين ، اخطار سارية مركبات

5,215,112موجودات عقود التامين ، اخطار سارية تأمينات عامة

12,537,763موجودات عقود التامين ، ادعاءات مبلغ عنها مركبات

11,156,750موجودات عقود التامين ، ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة

1,554,721موجودات عقود التامين على الحياة

32,229,708مجموع موجودات عقود التأمين

3,930,366ذمم شركات التامين واعادة التامين

63,388,154الذمم المدينة

)12,917,318()مخصص ذمم مدينة(

50,470,836ذمم مدينة بالصافي

6,452,048ارصدة مدينة اخرى

20,329,884شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

49,163,951ودائع بنكية

11,882,959النقد في البنوك والصناديق

178,679المخزون

199,613,500 مجموع الموجودات المتداولة

339,991,583مجموع الموجودات 

 حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

67,187,306راس المال المدفوع 
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و. توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في2012/12/31                         

العملة: الدوالر االمريكي

خارجيداخلي االستثمارات

17,854,250 28,480,578 االسهم

34,683,446 0 السندات

9,447,629 40,216,322 ودائع بنكية

3,275,719 48,406,360 العقارات

0 2,255,146 اخرى

65,261,044  119,358,406 المجموع

ز. احتياطيات التأمين الفنية كما في 2012/12/31

العملة: الدوالر االمريكي

حصة معيد التأميناجمالي المخصصاحتياطيات التأمين الفنية

6,980,474 42,445,685 احتياطي االخطار السارية

1,554,721 14,075,738 االحتياطي الحسابي

23,694,513 99,781,252 احتياطي ادعاءات تحت التسوية

0 3,962,101 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

32,229,708 160,264,776 المجموع

ح. صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في2012/12/31 

العملة: الدوالر االمريكي

صافي حقوق الملكيةرأس المال المدفوعالشركة

5,200,000322,123المشرق للتأمين

10,000,00012,676,326المجموعة االهلية للتامين

12,000,00023,530,996التأمين الوطنية

5,000,0004,092,342فلسطين للتأمين

987,3063,813,393العرب للتأمين

8,500,0009,140,397التكافل للتأمين

10,000,00026,599,388ترست العالمية للتأمين

5,500,0008,710,773العالمية المتحدة للتأمين

5,000,00013,125,773مت اليف اليكو

5,000,0005,295,570فلسطين لتأمين الرهن العقاري

67,187,306107,307,081المجموع
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ه� . قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2012/12/31                                                                                            
العملة: الدوالر االمريكي

المجموعالبيان

144,465,157 اقساط التامين المكتتبة

)22,691,434()حصة المعيدين من االقساط المكتتبة(

121,773,723 صافي االقساط المكتتبة 

4,313,134 ± التغير في احتياطي االخطار السارية \ احتياطي حسابي حياه 

احتياطي  السارية\  االخطار  في  التغير  من  المعيدين  حصة   +
حسابي حياة

)678,381(

125,408,476 صافي االقساط المكتسبة 

663,754 دخل االستثمار من اعمال التامين

3,703,304 عمولة اعادة التامين 

)7,635,839()العموالت المدفوعة(

51,481 ايرادات اخرى من اعمال التامين

122,191,176 صافي االيرادات من اعمال التامين

)88,420,157()التعويضات المدفوعة (

)49,450()اقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة(

13,599,780 حصة معيدي التامين من التعويضات المدفوعة

المبلغ  وغير  التسوية  تحت  االدعاءات  احتياطي  في  التغير   ±
عنها

)5,393,147(

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

777,781

)79,485,193(صافي التعويضات المتكبدة 

)خسائر( ارباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية 
للدوالر

)306,523(

)28,774,136()المصاريف االدارية والعمومية الموزعة(

)3,340,044()مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة(

)111,905,896() مجموع مصاريف اعمال التأمين (

10,285,280 صافي ربح أعمال التأمين الفنية

11,007,380 ايرادات ) استثمار، ايجار ، فوائد...الخ( 

1,113,110 ± فروقات عملة

422,710 مخصص الزيادة ) االنخفاض ( في القيمة العادلة لالستثمارات

)8,067,048()مصاريف ادارية غير موزعة(

)1,816,096()مخصص ديون مشكوك فيها(

)235,066()مصاريف اخرى(

12,710,270 صافي ربح قبل الضريبة

)5,436,866()ضريبة الدخل والمضافة(

7,273,404 صافي الربح 
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و. توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في2012/12/31                         

العملة: الدوالر االمريكي

خارجيداخلي االستثمارات

17,854,250 28,480,578 االسهم

34,683,446 0 السندات

9,447,629 40,216,322 ودائع بنكية

3,275,719 48,406,360 العقارات

0 2,255,146 اخرى

65,261,044  119,358,406 المجموع

ز. احتياطيات التأمين الفنية كما في 2012/12/31

العملة: الدوالر االمريكي

حصة معيد التأميناجمالي المخصصاحتياطيات التأمين الفنية

6,980,474 42,445,685 احتياطي االخطار السارية

1,554,721 14,075,738 االحتياطي الحسابي

23,694,513 99,781,252 احتياطي ادعاءات تحت التسوية

0 3,962,101 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

32,229,708 160,264,776 المجموع

ح. صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في2012/12/31 

العملة: الدوالر االمريكي

صافي حقوق الملكيةرأس المال المدفوعالشركة

5,200,000322,123المشرق للتأمين

10,000,00012,676,326المجموعة االهلية للتامين

12,000,00023,530,996التأمين الوطنية

5,000,0004,092,342فلسطين للتأمين

987,3063,813,393العرب للتأمين

8,500,0009,140,397التكافل للتأمين

10,000,00026,599,388ترست العالمية للتأمين

5,500,0008,710,773العالمية المتحدة للتأمين

5,000,00013,125,773مت اليف اليكو

5,000,0005,295,570فلسطين لتأمين الرهن العقاري

67,187,306107,307,081المجموع
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ومن  الهيئة،  قامت  فقد  التعليمات،  صعيد  على  أما 
وتطوير  بمراجعة  عالمية،  بخبرات  االستعانة  خ��الل 
المال،  رأس  كفاية  تعليمات  وهي  المالية،  التعليمات 
وتعليمات المخصصات المنظمة لقطاع تمويل الرهن 
الدولية.   الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما  العقاري 
هذا إلى جانب استحداث “معايير االئتمان لشركات تمويل 
الرهن العقاري”، التي تم إعدادها وفق النهج الحساس 

.)Risk Sensitive Approach( للمخاطر

ألهمية  ونظرًا  العقاري،  التخمين  نشاط  يخص  وفيما 
هذا النشاط في مجال تقدير قيمة الضمانات العقارية، 
حيث  من  العقاري  الرهن  تمويل  قطاع  دعم  وبالتالي 
تقليل المخاطر المرتبطة به، فقد أعطت اإلدارة أولوية 
المخمنين  لترخيص  خاصة  تعليمات  لتطوير  خاصة 
العقاريين واعتمادهم وفق أفضل الممارسات الدولية، 
عليها  والمصادقة  التعليمات،  ه��ذه  إق���رار  ت��م  حيث 
بتاريخ  بها  والعمل  الهيئة،  إدارة  مجلس  قبل  م��ن 

.2012/11/12

التطورات خالل العام 2012

رف��ع  ف��ي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذًا أله��داف��ه��ا  تحقيقًا 
كفاءة المخمنين، قامت الهيئة بإيفاد أحد المخمنين 
العقاريين المرخصين إلى األردن للحصول على برنامج 
بهدف  العقاري،  التخمين  مجال  في  متقدم  تدريبي 

إعداد مدربين تمهيدًا لتقديم برامج تدريبية بشكل 
مخمن  ت��رخ��ي��ص  ع��ل��ى  للحصول  للمتقدمين  دوري 
وذلك  الترخيص،  على  الحصول  ش��روط  كأحد  عقاري 
لالرتقاء بعمل المخمنين العقاريين المرخصين، بحيث 
تكون لديهم المعرفة العلمية وفق أفضل الممارسات 

العالمية المطلوبة لممارسة المهنة.

ذات  الجهات  مع  والشراكة  العالقة  تعزيز  إط��ار  وف��ي 
لقاءات  بعقد  اإلدارة  قامت  التخمين،  بنشاط  العالقة 
عدة مع اإلدارة العامة لضريبة األمالك، وسلطة األراضي، 
لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال تطوير صناعة 
لهذه  وال��م��ب��ادئ  األس���س  ووض���ع  ال��ع��ق��اري،  التخمين 

الصناعة في فلسطين.

تدخل  فلم  جديدة،  شركات  ترخيص  جانب  من  أما 
شركات جديدة سوق تمويل الرهن العقاري في العام 
2012، حيث يقتصر عمل القطاع المالي غير المصرفي 

في قطاع تمويل الرهن العقاري على شركة فلسطين 
لتمويل الرهن العقاري، وذراعها التمويلية التابعة لها 

شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية.

ترخيص  تم  العقارية،  المهن  بأصحاب  يتعلق  وفيما 
عشرة مخمنين خالل العام 2012، ليبلغ عدد المخمنين 
العقاريين المرخصين حسب سجالت الهيئة 41 مخمنًا 

كما هو بتاريخ 2012/12/31.
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تبذلها  ال��ت��ي  للجهود  تتويجًا   2012 ال��ع��ام  ش��ه��د 
اإلستراتيجية  أه��داف��ه��ا  تحقيق  سبيل  ف��ي  الهيئة 
بإيجاد منظومة تشريعية وقانونية شاملة ومتكاملة 
لقطاع تمويل الرهن العقاري، حيث صادق مجلس إدارة 
الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/11/12 على 
ذلك  تبع  الفلسطيني،  العقاري  الرهن  قانون  مشروع 
والمصادقة  إلقراره  تمهيدًا  ال��وزراء  إلى مجلس  إرساله 

عليه.

نتاجًا  النهائية  بصيغته  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع  ج��اء  لقد 
للعديد من اللقاءات والنقاشات والتشاورات، وتجسيدًا 
عمليًا لمبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العالقة، 
ونخص بالذكر سلطة األراضي الفلسطينية، ومجلس 
اهلل، وسلطة  رام  تنفيذ  بقاضي  ممثاًل  األعلى  القضاء 
خبرات  من  االستفادة  إلى  إضافة  الفلسطينية،  النقد 
يعد  التي  المجال،  ه��ذا  في  المجاورة  ال��دول  وت��ج��ارب 
نموذج تمويل الرهن العقاري فيها منسجمًا ومشابهًا 
العام  خ��الل  اإلدارة  قامت  حيث  الفلسطيني،  للواقع 
ضمت  األردن  إل��ى  استطالعية  مهمة  بتنفيذ   2012

ه��ذا،  التنفيذ  وق��اض��ي  األراض���ي  سلطة  ع��ن  ممثلين 
وقد أخذ مشروع القانون بعين االعتبار وجود مفاهيم 
وأنماط متعددة في الرهن العقاري، وقد حاول اختيار 
التشريعية  البيئة  م��ع  ي��ت��واءم  ب��م��ا  األن��م��اط  أن��س��ب 

السائدة في فلسطين وحجم النشاط االقتصادي.

ومن المهم اإلشارة هنا، إلى أن مشروع القانون حمل 
في  ج��وه��ري��ًا  وت��ح��والً  إستراتيجيًا  ت��ط��ورًا  طياته  ف��ي 
إلى  بنقلها  المرهون  العقار  على  التنفيذ  إج���راءات 
إجراءات قضائية بدياًل عن اإلجراءات اإلدارية المنصوص 
المنظمة  القديمة  القانونية  المنظومة  ف��ي  عليها 

للرهن العقاري.

القانون،  قطاع الرهن العقاري م��ش��روع  يساهم  أن  المتوقع  وم��ن  ه���ذا، 
محمود  الرئيس  فخامة  م��ن  عليه  المصادقة  بعد 
لسوق  والطلب  العرض  جانبي  تحفيز  في  عباس، 
النشاط  ه��ذا  يكون  بحيث  العقاري،  الرهن  تمويل 
على  واإلقبال  ممارسته،  للشركات في  جاذبية  أكثر 
تقديم قروض تمويل الرهن العقاري، واالستثمار في 
هذا المجال بشكل يسهم في دعم وتنمية القطاع 

االقتصادي والمجتمع ككل.

على  سيعمل  فإنه  الطلب،  جانب  يخص  فيما  أم��ا 
تحفيزه من خالل تمكين األفراد ذوي الدخل المحدود 
األم��د  طويل  ق��رض  على  الحصول  م��ن  والمتوسط 
لشراء شقة سكنية أو منزل.  كما أن القرار االئتماني 
معلوماتي  أس��اس  على  مبنيًا  سيكون  للمقترض 
ومعرفي من خالل اّتباع سياسة اإلفصاح اإللزامي من 

قبل الجهات الرقابية.
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ومن  الهيئة،  قامت  فقد  التعليمات،  صعيد  على  أما 
وتطوير  بمراجعة  عالمية،  بخبرات  االستعانة  خ��الل 
المال،  رأس  كفاية  تعليمات  وهي  المالية،  التعليمات 
وتعليمات المخصصات المنظمة لقطاع تمويل الرهن 
الدولية.   الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما  العقاري 
هذا إلى جانب استحداث “معايير االئتمان لشركات تمويل 
الرهن العقاري”، التي تم إعدادها وفق النهج الحساس 

.)Risk Sensitive Approach( للمخاطر

ألهمية  ونظرًا  العقاري،  التخمين  نشاط  يخص  وفيما 
هذا النشاط في مجال تقدير قيمة الضمانات العقارية، 
حيث  من  العقاري  الرهن  تمويل  قطاع  دعم  وبالتالي 
تقليل المخاطر المرتبطة به، فقد أعطت اإلدارة أولوية 
المخمنين  لترخيص  خاصة  تعليمات  لتطوير  خاصة 
العقاريين واعتمادهم وفق أفضل الممارسات الدولية، 
عليها  والمصادقة  التعليمات،  ه��ذه  إق���رار  ت��م  حيث 
بتاريخ  بها  والعمل  الهيئة،  إدارة  مجلس  قبل  م��ن 

.2012/11/12

التطورات خالل العام 2012

رف��ع  ف��ي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذًا أله��داف��ه��ا  تحقيقًا 
كفاءة المخمنين، قامت الهيئة بإيفاد أحد المخمنين 
العقاريين المرخصين إلى األردن للحصول على برنامج 
بهدف  العقاري،  التخمين  مجال  في  متقدم  تدريبي 

إعداد مدربين تمهيدًا لتقديم برامج تدريبية بشكل 
مخمن  ت��رخ��ي��ص  ع��ل��ى  للحصول  للمتقدمين  دوري 
وذلك  الترخيص،  على  الحصول  ش��روط  كأحد  عقاري 
لالرتقاء بعمل المخمنين العقاريين المرخصين، بحيث 
تكون لديهم المعرفة العلمية وفق أفضل الممارسات 

العالمية المطلوبة لممارسة المهنة.

ذات  الجهات  مع  والشراكة  العالقة  تعزيز  إط��ار  وف��ي 
لقاءات  بعقد  اإلدارة  قامت  التخمين،  بنشاط  العالقة 
عدة مع اإلدارة العامة لضريبة األمالك، وسلطة األراضي، 
لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال تطوير صناعة 
لهذه  وال��م��ب��ادئ  األس���س  ووض���ع  ال��ع��ق��اري،  التخمين 

الصناعة في فلسطين.

تدخل  فلم  جديدة،  شركات  ترخيص  جانب  من  أما 
شركات جديدة سوق تمويل الرهن العقاري في العام 
2012، حيث يقتصر عمل القطاع المالي غير المصرفي 

في قطاع تمويل الرهن العقاري على شركة فلسطين 
لتمويل الرهن العقاري، وذراعها التمويلية التابعة لها 

شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية.

ترخيص  تم  العقارية،  المهن  بأصحاب  يتعلق  وفيما 
عشرة مخمنين خالل العام 2012، ليبلغ عدد المخمنين 
العقاريين المرخصين حسب سجالت الهيئة 41 مخمنًا 

كما هو بتاريخ 2012/12/31.
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القانونية  البيئة  وتطوير  بناء  استكمال  إطار  في 
تم عقد  التمويلي، فقد  التأجير  لعمل قطاع  المالئمة 
ومع  الرئاسة،  في  القانوني  المكتب  مع  تشاوري  لقاء 
الجهات ذات العالقة خالل شهر حزيران من العام 2012، 
لمناقشة مسودة قانون التأجير التمويلي قبيل عرضه 
عليه.   للمصادقة  عباس  محمود  الرئيس  فخامة  على 
ألغراض  التمويلي  التأجير  تعليمات  يخص  فيما  أما 
ضريبة الدخل، فقد تمت المصادقة عليها وإقرارها من 

قبل وزير المالية في شهر آذار 2012.

األراضي  سلطة  مع  بالتعاون  اإلدارة،  انتهت  كما 
الفلسطينية، من إعداد تعليمات تسجيل األموال غير 
النهائية،  بصيغتها  تمويليًا  تأجيرًا  المؤجرة  المنقولة 
التي ستدخل حيز التطبيق والتنفيذ بعد إقرار قانون 

ترخيص  تعليمات  يخص  فيما  أما  التمويلي.   التأجير 
المؤجرين، فقد قامت اإلدارة باالستعانة بخبرات قانونية 

محلية لمراجعتها ووضعها بالصيغة النهائية.

وضمن خطة مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، لتطوير 
التأجير  لقطاع  والمالئمة  القانونية  البيئة  وبناء 
التمويلي، تقوم المؤسسة حاليًا، وبالتعاون مع الهيئة 
مسودة  بمراجعة  المضافة،  القيمة  ضريبة  ودائرة 
القيمة  ضريبة  ألغراض  التمويلي  التأجير  تعليمات 
في  التعليمات  هذه  صدور  المتوقع  ومن  المضافة، 

الربع األول من العام 2013.

التطورات خالل العام 2012

الناظمة  القانونية  البيئة  وألن  الحالي،  للوضع  نظرًا 
المرخصة  البناء، فإن عدد الشركات  للقطاع هي قيد 
أغلب  ينحصر  ثماني شركات،  العام   هو  نهاية  حتى 

نشاطها في تمويل المركبات.

 قطاع التأجير التمويلي
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دبلوم عال في اإلدارة، المعهد العالي لإلدارة، تونس، 1989.

الخبرات العملية:

وكيل وزارة االقتصاد الوطني، 2008 – 2012.

عمل في وزارة االقتصاد الوطني منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، 1994  – 2007.

أفريقيا،  للمنظمة،  االقتصادية  واألنشطة  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التابعة  صامد  مؤسسة  رئيس 
.1986 – 1981

مسؤول مشروع في أفريقيا، مكتب مؤسسة صامد، تونس، 1987 – 1994.

عضويات ومواقع:

.)PIPA( عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع االستثمار

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

.)PSI( عضو مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

.)JEC( عضو اللجنة االقتصادية الفلسطينية – اإلسرائيلية المشتركة

تمثيل وزارة االقتصاد في اللجنة العليا للمعابر والحدود.

.)WTO(  رئيس الفريق الفني النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية

وزارة المالية

تمثلها السيدة منى المصري

تاريخ االنضمام: 2009/2/17

الشهادات العلمية:

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

الخبرات العملية:

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

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.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2012/12/31 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:

عضو  مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، 2012 – حتى تاريخه.

وزير االقتصاد والتجارة )وزير االقتصاد الوطني(، 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 السيد عبد الحفيظ نوفل

تاريخ االنضمام: 2012/2/1

الشهادات العلمية:

بكالوريوس وماجستير في العالقات االقتصادية الدولية، جامعة كييف، االتحاد السوفييتي،1981 .
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عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات.

اللجان الداخلية في سلطة النقد الفلسطينية:

رئيس لجنة التعليمات والتعاميم.

رئيس لجنة تعيين المسؤولين الرئيسيين في المصارف.

رئيس لجنة فرض العقوبات.

رئيس لجنة العالمات األمنية للشيكات.

عضو لجنة االستقرار المالي.

عضو لجنة االستثمار.

عضو لجنة المنشورات.

)IBAN( عضو لجنة

عضو لجنة اإلشراف على إصدار سندات الدين الحكومي.

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.
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عضويات ومواقع:

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.

عضو مجلس التعليم العالي 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، جامعة )Reading(، المملكة المتحدة.

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

بكالوريوس تجارة، جامعة )Nagpur(، 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:

عضو مجلس إدارة مهنة تدقيق الحسابات.

عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في وزارة التعليم العالي.

عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.

عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

عضو مجلس إدارة سابق في صندوق إقراض البلديات.

عضو اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس محافظي البنوك المركزية 
والسلطات النقدية العربية.
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عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات.

اللجان الداخلية في سلطة النقد الفلسطينية:

رئيس لجنة التعليمات والتعاميم.

رئيس لجنة تعيين المسؤولين الرئيسيين في المصارف.

رئيس لجنة فرض العقوبات.

رئيس لجنة العالمات األمنية للشيكات.

عضو لجنة االستقرار المالي.

عضو لجنة االستثمار.

عضو لجنة المنشورات.

)IBAN( عضو لجنة

عضو لجنة اإلشراف على إصدار سندات الدين الحكومي.

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.
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

لجنة الحوكمة

وتشمل في عضويتها:

السيد ماهر المصري            رئيسًا، رئيس مجلس اإلدارة

السيد نبيل أبو ذياب            عضو مجلس إدارة

السيد رياض أبو شحادة          عضو مجلس إدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

وتشمل في عضويتها:

السيدة منى المصري            مقرر اللجنة، عضو مجلس إدارة

السيد عزيز عبد الجواد           عضو مجلس إدارة

السيد نبيل أبو ذياب               عضو مجلس إدارة

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

اإلشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي.

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

اإلشراف على عمل المدقق الخارجي، وعملية إصدار التقارير المالية الدورية الخاصة بالهيئة.

اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2012/12/31

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.
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مستشار للبنك اإلسالمي 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.

الشركات المدرجة

يمثلها السيد عزيز عبد الجواد

تاريخ االنضمام: 2006/02/14

تم التجديد بتاريخ 2010/12/13

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، جامعة القاهرة، 1967.

الخبرات العملية:

مستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ العام 2012 وحتى تاريخه.

الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الوطنية، 2009 - 2011.

مدير عام شركة التأمين الوطنية، 1993 - 2008.

ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين، 1994 - 2007.

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

العضويات:

مؤسس وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ تأسيسها العام 1992 وحتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة البنك الوطني )الرفاه سابقًا( ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.

.)ICC( عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية

عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية حتى العام 2010.

عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى العام 2010.

رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى استقالته في 2008/4/1.

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

عضو في اللجان الدائمة التحاد هيئات األوراق المالية العربية.

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

اآلنسة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين: 2009/5/7

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1999.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

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

الشهادات المهنية:

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

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

الشهادات المهنية:

شهادة محاسب قانوني أمريكي )CPA(، الواليات المتحدة األمريكية.

مدقق قانوني فلسطيني، فلسطين.

العضويات:

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

عضو في الفريق الوطني لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية.

السيد براق نابلسي

مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية

تاريخ التعيين: 2012/5/1

الشهادات العلمية:

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

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

الخبرات العملية:

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

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

الشهادات المهنية:

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

عضو في اللجان الدائمة التحاد هيئات األوراق المالية العربية.

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

اآلنسة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين: 2009/5/7

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1999.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

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

الشهادات المهنية:

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

دبلوم متخصص في تمويل اإلسكان )School Wharton( ،)International Housing Finance Program(- جامعة 
بنسلفانيا - الواليات المتحدة األمريكية، 2011.
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السيد أيمن الصباح

مدير دائرة الشؤون المالية

تاريخ التعيين: 2005/10/1

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1998.

الخبرات العملية:

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

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

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

شهادات مهنية:

.)ACPA( إجازة محاسب عربي قانوني معتمد

International Introduction to Securities & Investment )CISI(.

العضويات:

عضو في » المجمع العربي للمحاسبين القانونيين «.

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

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

السيد فراس أبو التين

مدير دائرة التدقيق الداخلي

تاريخ التعيين: 2010/10/17

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، 2001.

الخبرات العملية:

مساعد مدير تدقيق، شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية.

مستشار مالي، مشروع بناء القدرات، ديوان الرئاسة.
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الدكتور بشار أبو زعرور

مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير

تاريخ التعيين : 2008/7/1

الشهادات العلمية:

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

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

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 1996.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

الشهادات المهنية:

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

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

العضويات:

عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني.

عضو اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على التقاعد.

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

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

عضو الفريق الوطني لإلستراتيجية عبر القطاعية إلدارة المال العام والسياسات النقدية والمصرفية 
والتمويلية.
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السيد أيمن الصباح

مدير دائرة الشؤون المالية

تاريخ التعيين: 2005/10/1

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1998.

الخبرات العملية:

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

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

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

شهادات مهنية:

.)ACPA( إجازة محاسب عربي قانوني معتمد

International Introduction to Securities & Investment )CISI(.

العضويات:

عضو في » المجمع العربي للمحاسبين القانونيين «.

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

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

السيد فراس أبو التين

مدير دائرة التدقيق الداخلي

تاريخ التعيين: 2010/10/17

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، 2001.

الخبرات العملية:

مساعد مدير تدقيق، شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية.

مستشار مالي، مشروع بناء القدرات، ديوان الرئاسة.
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مهندس أنظمة وشبكات، الشركة الدولية للتقنية الحديثة، فلسطين، 2003 - 2004.

عضو في نقابة المهندسين األردنيين.

الشهادات المهنية:

VMware Certified Professional )VCP5(.

Enterprise Risk Management, COSO II.

Microsoft SharePoint 2010 Server Administration.

Certified Information Systems Security Professional.

Stock Markets Technology.

Oracle 10g Database Administration.

Red Hat Certified Engineer. 

Microsoft Certified Systems Engineer )including ISA and Exchange(. 

CISCO Certified Network Associate.

اآلنسة نيفين سعادات أبو عيد

مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ التعيين: 2010/4/1

الشهادات العلمية:

ماجستير قانون، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2010.

إجازة ممارسة مهنة المحاماة - المحاكم النظامية، فلسطين، 2007.

بكالوريوس قانون، جامعة أبو ديس القدس، فلسطين، 2004.

الشهادات المهنية:

Diplomate life Health Institute, life office management association )LOMA(, 2011.

LOMA Level1 : Insurance fundamentals life office management association, 2011 .
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مساعد مدير مالي وقائم بأعمال مدير إداري، جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

الشهادات المهنية:

.)ACPA( محاسب عربي قانوني معتمد

العضويات:

عضو في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 2006.

السيد مشير الريماوي

مدير دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم

تاريخ التعيين: 2012/8/22

الشهادات العلمية والدورات التدريبية: 

بكالوريوس اقتصاد، جامعة بيرزيت، 2001.

الخبرات العملية:

رئيس قسم الموارد البشرية، بلدية رام اهلل.

مشرف الشؤون اإلدارية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )بالزا(.

مسؤول شؤون الموظفين، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )بالزا(.

السيد نجيب حجي

مدير دائرة نظم المعلومات

تاريخ التعيين: 2009/4/1

الشهادات العلمية:

بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2003.

الخبرات العملية:

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

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

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

عضو في نقابة المهندسين األردنيين.

الشهادات المهنية:

VMware Certified Professional )VCP5(.

Enterprise Risk Management, COSO II.

Microsoft SharePoint 2010 Server Administration.

Certified Information Systems Security Professional.

Stock Markets Technology.

Oracle 10g Database Administration.

Red Hat Certified Engineer. 

Microsoft Certified Systems Engineer )including ISA and Exchange(. 

CISCO Certified Network Associate.

اآلنسة نيفين سعادات أبو عيد

مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ التعيين: 2010/4/1

الشهادات العلمية:

ماجستير قانون، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2010.

إجازة ممارسة مهنة المحاماة - المحاكم النظامية، فلسطين، 2007.

بكالوريوس قانون، جامعة أبو ديس القدس، فلسطين، 2004.

الشهادات المهنية:

Diplomate life Health Institute, life office management association )LOMA(, 2011.

LOMA Level1 : Insurance fundamentals life office management association, 2011 .
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السيدة منى معروف المصري

عدد األسهم الشركةاالسم

--منى معروف محمود المصري

فاروق عدنان حماد

107العالمية المتحدة للتأمين

739القدس للمستحضرات الطبية

2,778الوطنية لصناعة الكرتون

136الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

50مصانع الزيوت النباتية

السيد عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

عدد األسهمالشركةاالسم

عزيز محمود عبد الجواد
44,000أبراج الوطنية

360,000التأمين الوطنية

26,750فلسطين للتنمية واالستثمار

35,000التأمين الوطنيةيسرى رزق اهلل أبو علي

4,000التأمين الوطنيةمحمود عزيز عبد الجواد

4,000التأمين الوطنيةعالء عزيز عبد الجواد

نهيل عزيز عبد الجواد
1,375أبراج الوطنية

18,000التأمين الوطنية

4,000التأمين الوطنيةيسل عزيز عبد الجواد

السيد عبد الحفيظ شعبان مصطفى نوفل

عدد األسهمالشركةاالسم

11,464جلوبال كوم لالتصاالتعبد الحفيظ شعبان مصطفى نوفل

السيد رياض مصطفى محمد أبو شحادة – ال يوجد.

السيد نبيل محمد داود أبو ذياب – ال يوجد.
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مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2012

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
73,50082,0001,0006,500

السيد رياض أبو 
شحادة

63,00092,2505,250

السيد نبيل 
محمد داوود أبو 

ذياب
73,50082,000 5,500

السيد عزيز 
محمود مصطفى 

عبد الجواد
73,50041,0004,500

السيدة منى 
معروف المصري

73,50071,7505,250

السيد عبد 
الحفيظ نوفل

42,00041,0003,000

10,0001,00030,000 19,000اإلجمالي

األسهم التي يمتلكها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى كما في تاريخ 
:2012/12/31

السيد ماهر نشأت طاهر المصري

عدد األسهمالشركةاالسم

--ماهر نشأت طاهر المصري

950مصانع الزيوت النباتيةحامد ماهر المصري

950مصانع الزيوت النباتيةفرح ماهر المصري
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السيدة منى معروف المصري

عدد األسهم الشركةاالسم

--منى معروف محمود المصري

فاروق عدنان حماد

107العالمية المتحدة للتأمين

739القدس للمستحضرات الطبية

2,778الوطنية لصناعة الكرتون

136الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

50مصانع الزيوت النباتية

السيد عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

عدد األسهمالشركةاالسم

عزيز محمود عبد الجواد
44,000أبراج الوطنية

360,000التأمين الوطنية

26,750فلسطين للتنمية واالستثمار

35,000التأمين الوطنيةيسرى رزق اهلل أبو علي

4,000التأمين الوطنيةمحمود عزيز عبد الجواد

4,000التأمين الوطنيةعالء عزيز عبد الجواد

نهيل عزيز عبد الجواد
1,375أبراج الوطنية

18,000التأمين الوطنية

4,000التأمين الوطنيةيسل عزيز عبد الجواد

السيد عبد الحفيظ شعبان مصطفى نوفل

عدد األسهمالشركةاالسم

11,464جلوبال كوم لالتصاالتعبد الحفيظ شعبان مصطفى نوفل

السيد رياض مصطفى محمد أبو شحادة – ال يوجد.

السيد نبيل محمد داود أبو ذياب – ال يوجد.
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رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2012.

رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2102

االسماإلدارة/ الدائرة
الراتب 

األساسي 
السنوي 

مساهمة العالوات والبدالت
الهيئة 

في 
صندوق 
التوفير

التأمين 
على 
الحياة

مكافآت
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

اإلجمالي

بدالت عالوات 
وقود

بدالت 
هاتف 

نقال

مكتب المدير 
العام

عبير ميخائيل 
بطرس عودة

 107,412 17,689 4,800 1,800 5,376 164 7,463 0 144,704

اإلدارة العامة 
لألوراق المالية

براق عدلي 
راشد نابلسي

 48,960 12,798 4,800 1,800 2,448 164 3,750 0 74,720

اإلدارة العامة 
للرهن العقاري 

والتأجير 
التمويلي

لينا محمود 
محمد غبيش

 52,800 9,983 4,800 1,800 2,640 164 3,750 0 75,937

اإلدارة العامة 
للتأمين

وضاح عبد 
الوهاب إبراهيم 

خطيب*
 16,800 3,599 1,400 525 480 42 0 31,127 53,973

اإلدارة العامة 
الدراسات 
والتطوير

بشار أحمد عبد 
الرحمن أبو 

زعرور
 52,800 10,732 4,800 1,800 2,640 164 3,750 0 76,686

دائرة نظم 
المعلومات

نجيب محمد 
نجيب حجي

 31,044 8,140 0 0 1,560 15 0 0 40,759

دائرة الشؤون 
المالية

أيمن ظاهر 
حسني محمد 

الصباح
 38,196 11,381 0 0 1,920 164 0 0 51,661

دائرة الشؤون 
اإلدارية واللوازم

سليم  عبد 
الرحمن أحمد 

طقاطقة
 11,303 4,680 0 0 570 92 4,728 0 21,373

مشير ميسرة 
مصطفى 

الريماوي
 9,890 2,512 0 0 0 0 0 0 12,402

دائرة التدقيق 
الداخلي

فراس وليد 
حسين أبو 

التين
 37,800 6,999 0 0 1,896 142 0 0 46,837

دائرة الشؤون 
القانونية

نيفين سعادات 
محمد أبو عيد

 25,300 1,572 0 0 1,265 150 0 0 28,287

627,339 31,127 23,441 1,261 20,795 7,725 20,600 90,085 432,305  اإلجمالي

)*( حتى تاريخ 2012/4/15، حيث ترك العمل بسبب االستقالة.
عالوات: )العالوة اإلدارية، عالوة تثبيت الدوالر األمريكي، مساهمة الهيئة في التأمين الصحي(                       
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٢-١  
الحسابات  يتقریر مدقق   

٣ 
المركز المالي قائمة   

٤ 
ر في صافي الموجوداتیّ والتغ النشاطات قائمة   

٥ 
التدفقات النقدیة قائمة   

١٩-٦  
المالیة القوائمإیضاحات حول    

101
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

100
2012

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

٢-١  
الحسابات  يتقریر مدقق   

٣ 
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            الموجودات

            

            موجودات غیر متداولة
  ٥١٧,١١٧   ٢٨٣,٢٦٣    ٣  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٦,٧٧٩   ٢٤١,١٨٤    ٤  موجودات غیر ملموسة

     ٥٤٣,٨٩٦    ٥٢٤,٤٤٧  
            موجودات متداولة

 ١٠١,٢٤٠   ١٩١,٣٤١    ٥  خرىذمم وأرصدة مدینة أ
  -    ١٩٧,١٧٤    ٦  مستحق من جهات مانحة

  ١٨٧,٥١٩   ٢٧٢,٤٤٣    ٧  إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة
  ١,٠٠٦,٣٥٨   ٨٩٥,٣١٠    ٨  والنقد المعادلنقد ال

     ١,٢٩٥,١١٧    ١,٥٥٦,٢٦٨  
  ١,٨٣٩,٠١٣    ٢,٠٨٠,٧١٥      مجموع الموجودات

            

            صافي الموجودات والمطلوبات 
            صافي الموجودات

  ٧٥٩,٠٦٤    ٦١٦,٧٩٧      صافي الموجودات 
  ٧٥٩,٠٦٤    ٦١٦,٧٩٧      مجموع صافي الموجودات

            مطلوبات غیر متداولة
   ٤٩٥,٩٩٤    ٦١٩,٩٣٩    ٩  مخصص تعویض نهایة الخدمة

  ٩٨,٨٥٢   ٥٢٩,٨٢٥    ١٠  یرادات مؤجلة إ
     ٥٩٤,٨٤٦   ١,١٤٩,٧٦٤  

            مطلوبات متداولة
  ١٠٨,٠٣٣   ٩٥,٧٤٥    ١١  مصاریف مستحقة

  ١٤,٢٨٣   ٢٤,٤١١      رصدة دائنةأذمم و 
  ١٩٨,٥٥٧   ١٧٣,٥٦٩    ١٢  یرادات مقبوضة مقدماً إ

  ١٦٤,٢٣٠   ٢٠,٤٢٩    ١٣  مطلوبات متداولة أخرى
     ٤٨٥,١٠٣    ٣١٤,١٥٤  

   ١,٠٧٩,٩٤٩    ١,٤٦٣,٩١٨      مجموع المطلوبات
            

  ١,٨٣٩,٠١٣    ٢,٠٨٠,٧١٥      مجموع صافي الموجودات والمطلوبات
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            الموجودات

            

            موجودات غیر متداولة
  ٥١٧,١١٧   ٢٨٣,٢٦٣    ٣  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٦,٧٧٩   ٢٤١,١٨٤    ٤  موجودات غیر ملموسة

     ٥٤٣,٨٩٦    ٥٢٤,٤٤٧  
            موجودات متداولة

 ١٠١,٢٤٠   ١٩١,٣٤١    ٥  خرىذمم وأرصدة مدینة أ
  -    ١٩٧,١٧٤    ٦  مستحق من جهات مانحة

  ١٨٧,٥١٩   ٢٧٢,٤٤٣    ٧  إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة
  ١,٠٠٦,٣٥٨   ٨٩٥,٣١٠    ٨  والنقد المعادلنقد ال

     ١,٢٩٥,١١٧    ١,٥٥٦,٢٦٨  
  ١,٨٣٩,٠١٣    ٢,٠٨٠,٧١٥      مجموع الموجودات

            

            صافي الموجودات والمطلوبات 
            صافي الموجودات

  ٧٥٩,٠٦٤    ٦١٦,٧٩٧      صافي الموجودات 
  ٧٥٩,٠٦٤    ٦١٦,٧٩٧      مجموع صافي الموجودات

            مطلوبات غیر متداولة
   ٤٩٥,٩٩٤    ٦١٩,٩٣٩    ٩  مخصص تعویض نهایة الخدمة

  ٩٨,٨٥٢   ٥٢٩,٨٢٥    ١٠  یرادات مؤجلة إ
     ٥٩٤,٨٤٦   ١,١٤٩,٧٦٤  

            مطلوبات متداولة
  ١٠٨,٠٣٣   ٩٥,٧٤٥    ١١  مصاریف مستحقة

  ١٤,٢٨٣   ٢٤,٤١١      رصدة دائنةأذمم و 
  ١٩٨,٥٥٧   ١٧٣,٥٦٩    ١٢  یرادات مقبوضة مقدماً إ

  ١٦٤,٢٣٠   ٢٠,٤٢٩    ١٣  مطلوبات متداولة أخرى
     ٤٨٥,١٠٣    ٣١٤,١٥٤  

   ١,٠٧٩,٩٤٩    ١,٤٦٣,٩١٨      مجموع المطلوبات
            

  ١,٨٣٩,٠١٣    ٢,٠٨٠,٧١٥      مجموع صافي الموجودات والمطلوبات
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            صافي الموجودات والمطلوبات 
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  ٧٥٩,٠٦٤    ٦١٦,٧٩٧      صافي الموجودات 
  ٧٥٩,٠٦٤    ٦١٦,٧٩٧      مجموع صافي الموجودات

            مطلوبات غیر متداولة
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  ٩٨,٨٥٢   ٥٢٩,٨٢٥    ١٠  یرادات مؤجلة إ
     ٥٩٤,٨٤٦   ١,١٤٩,٧٦٤  

            مطلوبات متداولة
  ١٠٨,٠٣٣   ٩٥,٧٤٥    ١١  مصاریف مستحقة

  ١٤,٢٨٣   ٢٤,٤١١      رصدة دائنةأذمم و 
  ١٩٨,٥٥٧   ١٧٣,٥٦٩    ١٢  یرادات مقبوضة مقدماً إ

  ١٦٤,٢٣٠   ٢٠,٤٢٩    ١٣  مطلوبات متداولة أخرى
     ٤٨٥,١٠٣    ٣١٤,١٥٤  

   ١,٠٧٩,٩٤٩    ١,٤٦٣,٩١٨      مجموع المطلوبات
            

  ١,٨٣٩,٠١٣    ٢,٠٨٠,٧١٥      مجموع صافي الموجودات والمطلوبات
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            اإلیرادات

  ٢,٢٢٦,٦١٨   ٢,٠٧٨,٧٨٧   ١٤  یرادات الرسوم إ
 ٦٧٤,٦٣٨    ٤٨٤,٨٨٥   ١٥  المنح  إیرادات

 ١٤٤,١٥٠    ٦٨,٣٤٢   ١٦  خرىأیرادات إ
  ٣,٠٤٥,٤٠٦    ٢,٦٣٢,٠١٤     اإلیراداتمجموع 

          
            المصاریف

 ١,٨٥٢,٢٦٧    ١,٧٥٧,٥٢٩   ١٧  موظفین مصاریف
  ٤٢٨,٠٥١   ٣٨٧,٥١٣   ١٨  مومیةإداریة وع مصاریف
  ٦٣٣,٦٢٠    ٤٣٠,٨٨٨   ١٥  المنح  مصاریف

  ١٦٣,٦٥٧    ١٨٧,١٥٦    ٤،٣  اتطفاءإاستهالك و 
 ٥٧,٦٥٧    -      مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها

  ٣٥,٣٥٠    ١١,١٩٥      مصاریف أخرى
  ٣,١٧٠,٦٠٢   ٢,٧٧٤,٢٨١     المصاریفمجموع 

            
  )١٢٥,١٩٦(    )١٤٢,٢٦٧(     التغیر في صافي الموجودات

  ٨٨٤,٢٦٠    ٧٥٩,٠٦٤      بدایة السنةفي صافي الموجودات 
  ٧٥٩,٠٦٤   ٦١٦,٧٩٧      السنةفي نهایة صافي الموجودات 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
  

      
       

            أنشطة التشغیل
  )١٢٥,١٩٦(    )١٤٢,٢٦٧(      السنةخالل  التغیر في صافي الموجودات

            :تعدیالت
  ١٦٣,٦٥٧    ١٨٧,١٥٦      اتطفاءإو  استهالك

 ٥٧,٦٥٧   -      مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
 ٢٠٦,٨٦١    ١٦٤,١٩٠      مخصص تعویض نهایة الخدمة 

  (١٨٠)    )١,٠٠٤(      ممتلكات وآالت ومعداتاستبعاد  دعائ
 (١٢,٧٠١)   ٢٩٩,٨٧٩    ١٩  یرادات مؤجلة إ

     ٢٩٠,٠٩٨    ٥٠٧,٩٥٤  
            التغیر في الموجودات والمطلوبات

  (٣٠,٧٠٨)    )(٨٤,٩٢٤      إیرادات مستحقة و غیر مقبوضة
 ٦٣,٤٨٥    )٩٠,١٠١(      أخرىرصدة مدینة أذمم و 

  -    )١٩٧,١٧٤(      مستحق من جهات مانحة 
  )٤٩,٥٣٢(   ١٠,١٢٨      ذمم و أرصدة دائنة

 ٧٠,٧٥٩    )٢٤,٩٨٨(      مقدماً یرادات مقبوضة إ
  ٣٠,٩١٧   )١٢,٢٨٨(      مستحقةمصاریف 

 ٥١,٣٥٩    (١٤٣,٨٠١)      مطلوبات متداولة أخرى
  )٤٨,٥٠٦(    )٤٠,٢٤٥(      المدفوع للموظفین عن نهایة الخدمة

  ٣٧٧,٨٧٢    (٧٥,٤٣٩)      من أنشطة التشغیل) المستخدم في(صافي النقد 
            

            االستثمارأنشطة 
  )١٧,١٥٥(    )٥,٢٣٢(    ١٩  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
  )١٨١٨,٩(    )٣٢,٥٩٥(    ١٩  شراء موجودات غیر ملموسة

  )(١,٠٠٠    -      مشروع تحت التنفیذ
  ١,٨٠٠    ٢,٢١٨      ممتلكات وآالت ومعداتالعائد من بیع 

  )٣٥,٢٧٣(    )٣٥,٦٠٩(      االستثمارأنشطة ) المستخدم في( صافي النقد
            

  ٣٤٢,٥٩٩    (١١١,٠٤٨)      النقد المعادلو في النقد الزیادة ) النقص(
  ٦٦٣,٧٥٩    ١,٠٠٦,٣٥٨      في بدایة السنة والنقد المعادلالنقد 
  ١,٠٠٦,٣٥٨    ٨٩٥,٣١٠      السنةفي نهایة  والنقد المعادلالنقد 
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            اإلیرادات

  ٢,٢٢٦,٦١٨   ٢,٠٧٨,٧٨٧   ١٤  یرادات الرسوم إ
 ٦٧٤,٦٣٨    ٤٨٤,٨٨٥   ١٥  المنح  إیرادات

 ١٤٤,١٥٠    ٦٨,٣٤٢   ١٦  خرىأیرادات إ
  ٣,٠٤٥,٤٠٦    ٢,٦٣٢,٠١٤     اإلیراداتمجموع 

          
            المصاریف

 ١,٨٥٢,٢٦٧    ١,٧٥٧,٥٢٩   ١٧  موظفین مصاریف
  ٤٢٨,٠٥١   ٣٨٧,٥١٣   ١٨  مومیةإداریة وع مصاریف
  ٦٣٣,٦٢٠    ٤٣٠,٨٨٨   ١٥  المنح  مصاریف

  ١٦٣,٦٥٧    ١٨٧,١٥٦    ٤،٣  اتطفاءإاستهالك و 
 ٥٧,٦٥٧    -      مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها

  ٣٥,٣٥٠    ١١,١٩٥      مصاریف أخرى
  ٣,١٧٠,٦٠٢   ٢,٧٧٤,٢٨١     المصاریفمجموع 

            
  )١٢٥,١٩٦(    )١٤٢,٢٦٧(     التغیر في صافي الموجودات

  ٨٨٤,٢٦٠    ٧٥٩,٠٦٤      بدایة السنةفي صافي الموجودات 
  ٧٥٩,٠٦٤   ٦١٦,٧٩٧      السنةفي نهایة صافي الموجودات 
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            التغیر في الموجودات والمطلوبات

  (٣٠,٧٠٨)    )(٨٤,٩٢٤      إیرادات مستحقة و غیر مقبوضة
 ٦٣,٤٨٥    )٩٠,١٠١(      أخرىرصدة مدینة أذمم و 

  -    )١٩٧,١٧٤(      مستحق من جهات مانحة 
  )٤٩,٥٣٢(   ١٠,١٢٨      ذمم و أرصدة دائنة
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 ٥١,٣٥٩    (١٤٣,٨٠١)      مطلوبات متداولة أخرى
  )٤٨,٥٠٦(    )٤٠,٢٤٥(      المدفوع للموظفین عن نهایة الخدمة

  ٣٧٧,٨٧٢    (٧٥,٤٣٩)      من أنشطة التشغیل) المستخدم في(صافي النقد 
            

            االستثمارأنشطة 
  )١٧,١٥٥(    )٥,٢٣٢(    ١٩  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
  )١٨١٨,٩(    )٣٢,٥٩٥(    ١٩  شراء موجودات غیر ملموسة

  )(١,٠٠٠    -      مشروع تحت التنفیذ
  ١,٨٠٠    ٢,٢١٨      ممتلكات وآالت ومعداتالعائد من بیع 

  )٣٥,٢٧٣(    )٣٥,٦٠٩(      االستثمارأنشطة ) المستخدم في( صافي النقد
            

  ٣٤٢,٥٩٩    (١١١,٠٤٨)      النقد المعادلو في النقد الزیادة ) النقص(
  ٦٦٣,٧٥٩    ١,٠٠٦,٣٥٨      في بدایة السنة والنقد المعادلالنقد 
  ١,٠٠٦,٣٥٨    ٨٩٥,٣١٠      السنةفي نهایة  والنقد المعادلالنقد 
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بموجب قانون هیئة سوق  ةوطنیة مستقلة ذات شخصیة اعتباری، كمؤسسة )الهیئة(تأسست هیئة سوق رأس المال الفلسطینیة 

بمتابعة ومراقبة وتنظیم مختلف مجاالت القطاع المالي  ٢٠٠٥في عام  وباشرت أنشتطها ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(رأس المال رقم 
وقطاع التأمین وفقًا  ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(غیر المصرفي وعلى رأسها قطاع األوراق المالیة وفقًا ألحكام قانون األوراق المالیة رقم 

یقع مقر الهیئة الحالي  .التأجیر التمویلي باإلضافة الى قطاعي الرهن العقاري و ،٢٠٠٥ لسنة )٢٠(ألحكام قانون التأمین رقم 
  .رام اهللامدینة في 

  
تهدف الهیئة إلى توفیر المناخ المالئم لتحقیق استقرار ونمو رأس المال وسالمة التعامل باألوراق المالیة وتنظیم وتطویر ومراقبة 

  .حمایة حقوق المستثمرین في فلسطینسوق رأس المال و 
  

  .التسهیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیةتتمتع الهیئة باإلعفاءات و 
  

آذار  ٢٧ من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاریخ ٢٠١٢كانون أول  ٣١تم إقرار القوائم المالیة للسنة المنتهیة في 
٢٠١٣.  

 
  
  

  

  أسس إعداد القوائم المالیة 
 لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةلوفقًا  ٢٠١٢كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في تم إعداد القوائم المالیة  - 

  .الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
  .والذي یمثل عملة األساس للهیئة األمریكيتم إعداد القوائم المالیة بالدوالر  - 
  .تم إعداد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ الكلفة التاریخیة - 
  .بالتقریب ألقرب دوالر أمریكي تم إعداد القوائم المالیة - 
    

  التغیرات في السیاسات المحاسبیة
إلعداد القوائم  متوافقة مع تلك التي تم استخدامها ٢٠١٢لعام  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة للهیئة

  .٢٠١١كانون األول  ٣١المالیة كما في 
  

إن . أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر التالیة والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم تبنیها بعد من قبل الهیئة
المعاییر التالیة هي التي تتوقع إدارة الهیئة بأن یكون لتطبیقها، عند سریان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول 

  .المالیة للهیئة إفصاحات القوائم

 

 
 

  *األدوات المالیة ) ٩(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
  **قیاس القیمة العادلة ) ١٣(رقم معیار التقاریر المالیة الدولیة 

  
 ).٣٩(بصیغته الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ) ٩(یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم *

سیكون لتطبیق المرحلة األولى من هذا المعیار أثر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للهیئة، ومن غیر المحتمل أن 
ستعمل الهیئة على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور المراحل التالیة من . یكون لتطبیقه أثر على المطلوبات المالیة

كانون  ١سیصبح هذا المعیار نافذ المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في . ر التطبیقظهار صورة شاملة عن أثالمعیار وذلك إل
  . ٢٠١٥الثاني 

  
على تزوید معلومات حول كیفیة قیاس القیمة العادلة وفقًا لمعاییر التقاریر ) ١٣(یعمل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم **

یئة ووضعها على دراسة أثر هذا المعیار على أداء اله اً تعمل الهیئة حالی. یة في حال كونها ملزمة أو مسموحةالمالیة الدول
 .٢٠١٣كانون الثاني  ١ي تبدأ في سیصبح هذا المعیار نافذ المفعول للسنوات المالیة الت. المالي في حال تطبیقه

  

  التقدیرات استخدام
إن إعداد القوائم المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في مبالغ اإلیرادات والمصاریف 

ستخدام هذه التقدیرات نظرًا ال. كما في تاریخ القوائم المالیة المحتملة االلتزاماتوالموجودات والمطلوبات المالیة وعرض 
وجودات أو المطلوبات في ئج الفعلیة عن التقدیرات وقد یستدعي ذلك تعدیل القیم الدفتریة للم، قد تختلف النتاوالفرضیات

  . المستقبل
  

  : م المالیة كانت على النحو التاليإن التقدیرات المتضمنة في القوائ
  
السنویة اعتمادًا على  تقدیرات األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب االستهالكات - 

في ) إن وجدت(ویتم قید خسارة التدني ، اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل الحالة العامة لتلك األصول وتقدیرات األعمار
 .داتقائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجو 

لرأي المستشار القانوني  مخصصات قضائیة لمواجهة أیة التزامات قضائیة یتم أخذ مخصصات لهذه االلتزامات استناداً  - 
 . للهیئة

  

  ملخص ألهم السیاسات المحاسبیة
  

 اإلیراداتتحقق  -

تتقاضى الهیئة إیرادات رسوم، وفقًا لنسب معینة تم تحدیدها من قبل مجلس إدارة الهیئة مقابل خدمات الترخیص واإلشراف 
 االعترافیتم . ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها بموجب قانون الهیئة رقم 

  .بإیرادات الهیئة وفقًا لمبدأ االستحقاق
  

تحقق إیرادات عموالت التداول عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقًا لتقاریر التداول في بورصة یتم 
  .فلسطین

  

یتم تحقق إیرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمین عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقًا لتقاریر أقساط 
  .بوالص التأمین عند إصدارها
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بموجب قانون هیئة سوق  ةوطنیة مستقلة ذات شخصیة اعتباری، كمؤسسة )الهیئة(تأسست هیئة سوق رأس المال الفلسطینیة 

بمتابعة ومراقبة وتنظیم مختلف مجاالت القطاع المالي  ٢٠٠٥في عام  وباشرت أنشتطها ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(رأس المال رقم 
وقطاع التأمین وفقًا  ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(غیر المصرفي وعلى رأسها قطاع األوراق المالیة وفقًا ألحكام قانون األوراق المالیة رقم 

یقع مقر الهیئة الحالي  .التأجیر التمویلي باإلضافة الى قطاعي الرهن العقاري و ،٢٠٠٥ لسنة )٢٠(ألحكام قانون التأمین رقم 
  .رام اهللامدینة في 

  
تهدف الهیئة إلى توفیر المناخ المالئم لتحقیق استقرار ونمو رأس المال وسالمة التعامل باألوراق المالیة وتنظیم وتطویر ومراقبة 

  .حمایة حقوق المستثمرین في فلسطینسوق رأس المال و 
  

  .التسهیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیةتتمتع الهیئة باإلعفاءات و 
  

آذار  ٢٧ من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاریخ ٢٠١٢كانون أول  ٣١تم إقرار القوائم المالیة للسنة المنتهیة في 
٢٠١٣.  

 
  
  

  

  أسس إعداد القوائم المالیة 
 لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةلوفقًا  ٢٠١٢كانون األول  ٣١للسنة المنتهیة في تم إعداد القوائم المالیة  - 
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  .والذي یمثل عملة األساس للهیئة األمریكيتم إعداد القوائم المالیة بالدوالر  - 
  .تم إعداد القوائم المالیة وفقًا لمبدأ الكلفة التاریخیة - 
  .بالتقریب ألقرب دوالر أمریكي تم إعداد القوائم المالیة - 
    

  التغیرات في السیاسات المحاسبیة
إلعداد القوائم  متوافقة مع تلك التي تم استخدامها ٢٠١٢لعام  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة للهیئة

  .٢٠١١كانون األول  ٣١المالیة كما في 
  

إن . أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر التالیة والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم تبنیها بعد من قبل الهیئة
المعاییر التالیة هي التي تتوقع إدارة الهیئة بأن یكون لتطبیقها، عند سریان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول 

  .المالیة للهیئة إفصاحات القوائم
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  **قیاس القیمة العادلة ) ١٣(رقم معیار التقاریر المالیة الدولیة 

  
 ).٣٩(بصیغته الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ) ٩(یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم *

سیكون لتطبیق المرحلة األولى من هذا المعیار أثر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للهیئة، ومن غیر المحتمل أن 
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  التقدیرات استخدام
إن إعداد القوائم المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في مبالغ اإلیرادات والمصاریف 
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السنویة اعتمادًا على  تقدیرات األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب االستهالكات - 
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یتم تحقق إیرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمین عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقًا لتقاریر أقساط 
  .بوالص التأمین عند إصدارها
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بموجب قانون هیئة سوق  ةوطنیة مستقلة ذات شخصیة اعتباری، كمؤسسة )الهیئة(تأسست هیئة سوق رأس المال الفلسطینیة 
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تهدف الهیئة إلى توفیر المناخ المالئم لتحقیق استقرار ونمو رأس المال وسالمة التعامل باألوراق المالیة وتنظیم وتطویر ومراقبة 

  .حمایة حقوق المستثمرین في فلسطینسوق رأس المال و 
  

  .التسهیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیةتتمتع الهیئة باإلعفاءات و 
  

آذار  ٢٧ من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاریخ ٢٠١٢كانون أول  ٣١تم إقرار القوائم المالیة للسنة المنتهیة في 
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  **قیاس القیمة العادلة ) ١٣(رقم معیار التقاریر المالیة الدولیة 

  
 ).٣٩(بصیغته الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ) ٩(یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم *

سیكون لتطبیق المرحلة األولى من هذا المعیار أثر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للهیئة، ومن غیر المحتمل أن 
ستعمل الهیئة على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور المراحل التالیة من . یكون لتطبیقه أثر على المطلوبات المالیة

كانون  ١سیصبح هذا المعیار نافذ المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في . ر التطبیقظهار صورة شاملة عن أثالمعیار وذلك إل
  . ٢٠١٥الثاني 

  
على تزوید معلومات حول كیفیة قیاس القیمة العادلة وفقًا لمعاییر التقاریر ) ١٣(یعمل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم **

یئة ووضعها على دراسة أثر هذا المعیار على أداء اله اً تعمل الهیئة حالی. یة في حال كونها ملزمة أو مسموحةالمالیة الدول
 .٢٠١٣كانون الثاني  ١ي تبدأ في سیصبح هذا المعیار نافذ المفعول للسنوات المالیة الت. المالي في حال تطبیقه

  

  التقدیرات استخدام
إن إعداد القوائم المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في مبالغ اإلیرادات والمصاریف 

ستخدام هذه التقدیرات نظرًا ال. كما في تاریخ القوائم المالیة المحتملة االلتزاماتوالموجودات والمطلوبات المالیة وعرض 
وجودات أو المطلوبات في ئج الفعلیة عن التقدیرات وقد یستدعي ذلك تعدیل القیم الدفتریة للم، قد تختلف النتاوالفرضیات

  . المستقبل
  

  : م المالیة كانت على النحو التاليإن التقدیرات المتضمنة في القوائ
  
السنویة اعتمادًا على  تقدیرات األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب االستهالكات - 

في ) إن وجدت(ویتم قید خسارة التدني ، اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل الحالة العامة لتلك األصول وتقدیرات األعمار
 .داتقائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجو 

لرأي المستشار القانوني  مخصصات قضائیة لمواجهة أیة التزامات قضائیة یتم أخذ مخصصات لهذه االلتزامات استناداً  - 
 . للهیئة

  

  ملخص ألهم السیاسات المحاسبیة
  

 اإلیراداتتحقق  -

تتقاضى الهیئة إیرادات رسوم، وفقًا لنسب معینة تم تحدیدها من قبل مجلس إدارة الهیئة مقابل خدمات الترخیص واإلشراف 
 االعترافیتم . ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها بموجب قانون الهیئة رقم 

  .بإیرادات الهیئة وفقًا لمبدأ االستحقاق
  

تحقق إیرادات عموالت التداول عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقًا لتقاریر التداول في بورصة یتم 
  .فلسطین

  

یتم تحقق إیرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمین عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقًا لتقاریر أقساط 
  .بوالص التأمین عند إصدارها
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  .تحقق رسوم الترخیص عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات المقدمة یتم
  تحقق المصاریف -

 .االستحقاقعند حدوثها وفقًا لمبدأ  المصاریفتسجل 

  
 اإلیرادات المؤجلة -

 كدخلبها  االعتراف، ویتم دات غیر الملموسة كإیرادات مؤجلةو الموجو تظهر المنح المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات 
  . في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لها

في قائمة النشاطات والتغیر في  كدخلبها  االعتراف، ویتم شاریع و األنشطة كإیرادات مؤجلةبالمتظهر المنح المتعلقة 
 . خالل نفس الفترة التي یتم فیها االعتراف بالمصروف ذي الصلةصافي الموجودات بشكل منتظم 

  

  إیرادات المنح -
  .بالمنح غیر المقیدة كإیراد عند الحصول على تعهد غیر مشروط من المانح االعترافیتم 
الغرض أو  إیراد عندما یتحققبالمنح المقیدة مؤقتًا والمخصصة لتنفیذ غرض معین أو مرتبطة بمرور زمن ك االعترافیتم 

  .مرور الزمن المحدد للمنحة

المنح والمخصصة الستخدام الهیئة على أساس القیمة العادلة عن طریق بالموجودات غیر النقدیة المستلمة  االعترافیتم 
والرغبة  القیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن أن یتبادل به أصل بین مشتري وبائع یتوافر لكل منها الدرایة. لتلك الموجودات

ادات على أساس منتظم خالل عندما تربط المنح غیر النقدیة بمصاریف، یتم االعتراف بها كإیر . فئة بینهمامتكا ملةفي معا
  . المرتبطة بها المصاریفالفترة الزمنیة الالزمة لمقابلتها مع 

  

  ذمم وأرصدة مدینة أخرى -
ویتم تقدیر ) إن وجد(یتم إظهار الذمم والحسابات المدینة األخرى بعد تنزیل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها 

  .في نهایة السنة ىلكل حساب على حد المالیة المخصص بناًء على مراجعة تفصیلیة من قبل اإلدارة
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات -
تشمل كلفة . المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت االستهالكتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزیل 

أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاریف التمویل  الستبدالالممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة 
األخرى في قائمة النشاطات  فیالمصار یتم إثبات جمیع . االعترافللمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل إذا تحققت شروط 

  .األراضي استهالكال یتم . والتغیر في صافي الموجودات عند تحققها
 

  :طریقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي باستخدام االستهالك احتسابیتم 
  

  العمر اإلنتاجي    
  ٤    أجهزة ومعدات كمبیوتر

  ١٠- ٣    أثاث
  ١٠- ٤    أجهزة مكتبیة

  ٧    سیارات
  ٧    تحسینات مأجور وشبكات

  

یتم شطب أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهریة منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة 
یتم قید أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي یمثل . األصل أو التخلص منه استخداممتوقعة من  اقتصادیة

  .لألصل، في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات الفرق بین العائد من التخلص وصافي القیمة الدفتریة

 

 
 

  . في كل سنة مالیة ویتم تعدیلها الحقًا إن لزم األمر االستهالكتتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق 
  

  الموجودات غیر الملموسة -
ویتم إطفاء .  لفترة محددة أو لفترة غیر محددةیتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس تقدیر عمرها الزمني  -

الموجودات غیر الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ویتم قید اإلطفاء في قائمة النشاطات والتغیر في 
یخ أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرها الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتها في تار . صافي الموجودات

  .القوائم المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتها في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات

كذلك یتم مراجعة تقدیر . في تاریخ القوائم المالیة قیمة الموجودات غیر الملموسة یتم مراجعة أیة مؤشرات على تدني -
  .لفترات الالحقةالعمر الزمني لتلك الموجودات ویتم إجراء أیة تعدیالت على ا

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

 

  مشاریع تحت التنفیذ -
  . الموارد البشریة حتى تاریخ القوائم المالیة إلدارةاء نظام البوابة االلكترونیة المشاریع تحت التنفیذ تكالیف شر تمثل 

یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للمشاریع تحت التنفیذ عند وجود أدلة تشیر إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة لهذه 
  .الدفتریة للمشاریع للقیمة المتوقع استردادهافي حال وجود مثل هذه المؤشرات، یتم تخفیض القیمة . المشاریع

  

  المخصصات -
في تاریخ القوائم المالیة ناشئة عن أحداث ) قانونیة أو ضمنیة( التزاماتبالمخصصات عندما یكون على الهیئة  االعترافیتم 

  .محتمل ویمكن قیاس قیمتها بشكل یعتمد علیه االلتزاماتسابقة وأن تسدید 
  

 الخدمةمخصص تعویض نهایة  -

یتم التخصیص لتعویض نهایة الخدمة للموظفین وفقًا لنظام الموظفین وقانون العمل الساري المفعول في فلسطین ووفقًا 
  .هیئةاللقرارات مجلس إدارة 

  

  ذمم دائنة ومستحقات -
لم تتم المطالبة بها  یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو

  .من قبل المورد
 

  عقود اإلیجار -
یتم . عقود التأجیر التشغیلیة هي التي بموجبها یحتفظ المؤجر بجمیع المخاطر والمنافع الرئیسیة لملكیة الموجودات المؤجرة

أساس القسط إثبات مدفوعات عقد التأجیر التشغیلي كمصروف ضمن قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات على 
 .الثابت على فترة التأجیر

  

 الضرائب -

خاضعة  فإنها غیروبالتالي  والتسهیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیة باإلعفاءات هیئة حسب قانون الهیئةالتتمتع 
  .للضرائب
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  .تحقق رسوم الترخیص عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات المقدمة یتم
  تحقق المصاریف -

 .االستحقاقعند حدوثها وفقًا لمبدأ  المصاریفتسجل 

  
 اإلیرادات المؤجلة -

 كدخلبها  االعتراف، ویتم دات غیر الملموسة كإیرادات مؤجلةو الموجو تظهر المنح المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات 
  . في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لها

في قائمة النشاطات والتغیر في  كدخلبها  االعتراف، ویتم شاریع و األنشطة كإیرادات مؤجلةبالمتظهر المنح المتعلقة 
 . خالل نفس الفترة التي یتم فیها االعتراف بالمصروف ذي الصلةصافي الموجودات بشكل منتظم 

  

  إیرادات المنح -
  .بالمنح غیر المقیدة كإیراد عند الحصول على تعهد غیر مشروط من المانح االعترافیتم 
الغرض أو  إیراد عندما یتحققبالمنح المقیدة مؤقتًا والمخصصة لتنفیذ غرض معین أو مرتبطة بمرور زمن ك االعترافیتم 

  .مرور الزمن المحدد للمنحة

المنح والمخصصة الستخدام الهیئة على أساس القیمة العادلة عن طریق بالموجودات غیر النقدیة المستلمة  االعترافیتم 
والرغبة  القیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن أن یتبادل به أصل بین مشتري وبائع یتوافر لكل منها الدرایة. لتلك الموجودات

ادات على أساس منتظم خالل عندما تربط المنح غیر النقدیة بمصاریف، یتم االعتراف بها كإیر . فئة بینهمامتكا ملةفي معا
  . المرتبطة بها المصاریفالفترة الزمنیة الالزمة لمقابلتها مع 

  

  ذمم وأرصدة مدینة أخرى -
ویتم تقدیر ) إن وجد(یتم إظهار الذمم والحسابات المدینة األخرى بعد تنزیل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها 

  .في نهایة السنة ىلكل حساب على حد المالیة المخصص بناًء على مراجعة تفصیلیة من قبل اإلدارة
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات -
تشمل كلفة . المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت االستهالكتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزیل 

أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاریف التمویل  الستبدالالممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة 
األخرى في قائمة النشاطات  فیالمصار یتم إثبات جمیع . االعترافللمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل إذا تحققت شروط 

  .األراضي استهالكال یتم . والتغیر في صافي الموجودات عند تحققها
 

  :طریقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي باستخدام االستهالك احتسابیتم 
  

  العمر اإلنتاجي    
  ٤    أجهزة ومعدات كمبیوتر

  ١٠- ٣    أثاث
  ١٠- ٤    أجهزة مكتبیة

  ٧    سیارات
  ٧    تحسینات مأجور وشبكات

  

یتم شطب أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهریة منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة 
یتم قید أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي یمثل . األصل أو التخلص منه استخداممتوقعة من  اقتصادیة

  .لألصل، في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات الفرق بین العائد من التخلص وصافي القیمة الدفتریة

 

 
 

  . في كل سنة مالیة ویتم تعدیلها الحقًا إن لزم األمر االستهالكتتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق 
  

  الموجودات غیر الملموسة -
ویتم إطفاء .  لفترة محددة أو لفترة غیر محددةیتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس تقدیر عمرها الزمني  -

الموجودات غیر الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ویتم قید اإلطفاء في قائمة النشاطات والتغیر في 
یخ أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرها الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتها في تار . صافي الموجودات

  .القوائم المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتها في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات

كذلك یتم مراجعة تقدیر . في تاریخ القوائم المالیة قیمة الموجودات غیر الملموسة یتم مراجعة أیة مؤشرات على تدني -
  .لفترات الالحقةالعمر الزمني لتلك الموجودات ویتم إجراء أیة تعدیالت على ا

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

 

  مشاریع تحت التنفیذ -
  . الموارد البشریة حتى تاریخ القوائم المالیة إلدارةاء نظام البوابة االلكترونیة المشاریع تحت التنفیذ تكالیف شر تمثل 

یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للمشاریع تحت التنفیذ عند وجود أدلة تشیر إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة لهذه 
  .الدفتریة للمشاریع للقیمة المتوقع استردادهافي حال وجود مثل هذه المؤشرات، یتم تخفیض القیمة . المشاریع

  

  المخصصات -
في تاریخ القوائم المالیة ناشئة عن أحداث ) قانونیة أو ضمنیة( التزاماتبالمخصصات عندما یكون على الهیئة  االعترافیتم 

  .محتمل ویمكن قیاس قیمتها بشكل یعتمد علیه االلتزاماتسابقة وأن تسدید 
  

 الخدمةمخصص تعویض نهایة  -

یتم التخصیص لتعویض نهایة الخدمة للموظفین وفقًا لنظام الموظفین وقانون العمل الساري المفعول في فلسطین ووفقًا 
  .هیئةاللقرارات مجلس إدارة 

  

  ذمم دائنة ومستحقات -
لم تتم المطالبة بها  یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو

  .من قبل المورد
 

  عقود اإلیجار -
یتم . عقود التأجیر التشغیلیة هي التي بموجبها یحتفظ المؤجر بجمیع المخاطر والمنافع الرئیسیة لملكیة الموجودات المؤجرة

أساس القسط إثبات مدفوعات عقد التأجیر التشغیلي كمصروف ضمن قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات على 
 .الثابت على فترة التأجیر

  

 الضرائب -

خاضعة  فإنها غیروبالتالي  والتسهیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیة باإلعفاءات هیئة حسب قانون الهیئةالتتمتع 
  .للضرائب
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  .تحقق رسوم الترخیص عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات المقدمة یتم
  تحقق المصاریف -

 .االستحقاقعند حدوثها وفقًا لمبدأ  المصاریفتسجل 

  
 اإلیرادات المؤجلة -

 كدخلبها  االعتراف، ویتم دات غیر الملموسة كإیرادات مؤجلةو الموجو تظهر المنح المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات 
  . في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لها

في قائمة النشاطات والتغیر في  كدخلبها  االعتراف، ویتم شاریع و األنشطة كإیرادات مؤجلةبالمتظهر المنح المتعلقة 
 . خالل نفس الفترة التي یتم فیها االعتراف بالمصروف ذي الصلةصافي الموجودات بشكل منتظم 

  

  إیرادات المنح -
  .بالمنح غیر المقیدة كإیراد عند الحصول على تعهد غیر مشروط من المانح االعترافیتم 
الغرض أو  إیراد عندما یتحققبالمنح المقیدة مؤقتًا والمخصصة لتنفیذ غرض معین أو مرتبطة بمرور زمن ك االعترافیتم 

  .مرور الزمن المحدد للمنحة

المنح والمخصصة الستخدام الهیئة على أساس القیمة العادلة عن طریق بالموجودات غیر النقدیة المستلمة  االعترافیتم 
والرغبة  القیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن أن یتبادل به أصل بین مشتري وبائع یتوافر لكل منها الدرایة. لتلك الموجودات

ادات على أساس منتظم خالل عندما تربط المنح غیر النقدیة بمصاریف، یتم االعتراف بها كإیر . فئة بینهمامتكا ملةفي معا
  . المرتبطة بها المصاریفالفترة الزمنیة الالزمة لمقابلتها مع 

  

  ذمم وأرصدة مدینة أخرى -
ویتم تقدیر ) إن وجد(یتم إظهار الذمم والحسابات المدینة األخرى بعد تنزیل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها 

  .في نهایة السنة ىلكل حساب على حد المالیة المخصص بناًء على مراجعة تفصیلیة من قبل اإلدارة
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات -
تشمل كلفة . المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت االستهالكتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزیل 

أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاریف التمویل  الستبدالالممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة 
األخرى في قائمة النشاطات  فیالمصار یتم إثبات جمیع . االعترافللمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل إذا تحققت شروط 

  .األراضي استهالكال یتم . والتغیر في صافي الموجودات عند تحققها
 

  :طریقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي باستخدام االستهالك احتسابیتم 
  

  العمر اإلنتاجي    
  ٤    أجهزة ومعدات كمبیوتر

  ١٠- ٣    أثاث
  ١٠- ٤    أجهزة مكتبیة

  ٧    سیارات
  ٧    تحسینات مأجور وشبكات

  

یتم شطب أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهریة منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة 
یتم قید أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي یمثل . األصل أو التخلص منه استخداممتوقعة من  اقتصادیة

  .لألصل، في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات الفرق بین العائد من التخلص وصافي القیمة الدفتریة

 

 
 

  . في كل سنة مالیة ویتم تعدیلها الحقًا إن لزم األمر االستهالكتتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق 
  

  الموجودات غیر الملموسة -
ویتم إطفاء .  لفترة محددة أو لفترة غیر محددةیتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس تقدیر عمرها الزمني  -

الموجودات غیر الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ویتم قید اإلطفاء في قائمة النشاطات والتغیر في 
یخ أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرها الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتها في تار . صافي الموجودات

  .القوائم المالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتها في قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات

كذلك یتم مراجعة تقدیر . في تاریخ القوائم المالیة قیمة الموجودات غیر الملموسة یتم مراجعة أیة مؤشرات على تدني -
  .لفترات الالحقةالعمر الزمني لتلك الموجودات ویتم إجراء أیة تعدیالت على ا

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

 

  مشاریع تحت التنفیذ -
  . الموارد البشریة حتى تاریخ القوائم المالیة إلدارةاء نظام البوابة االلكترونیة المشاریع تحت التنفیذ تكالیف شر تمثل 

یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للمشاریع تحت التنفیذ عند وجود أدلة تشیر إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة لهذه 
  .الدفتریة للمشاریع للقیمة المتوقع استردادهافي حال وجود مثل هذه المؤشرات، یتم تخفیض القیمة . المشاریع

  

  المخصصات -
في تاریخ القوائم المالیة ناشئة عن أحداث ) قانونیة أو ضمنیة( التزاماتبالمخصصات عندما یكون على الهیئة  االعترافیتم 

  .محتمل ویمكن قیاس قیمتها بشكل یعتمد علیه االلتزاماتسابقة وأن تسدید 
  

 الخدمةمخصص تعویض نهایة  -

یتم التخصیص لتعویض نهایة الخدمة للموظفین وفقًا لنظام الموظفین وقانون العمل الساري المفعول في فلسطین ووفقًا 
  .هیئةاللقرارات مجلس إدارة 

  

  ذمم دائنة ومستحقات -
لم تتم المطالبة بها  یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو

  .من قبل المورد
 

  عقود اإلیجار -
یتم . عقود التأجیر التشغیلیة هي التي بموجبها یحتفظ المؤجر بجمیع المخاطر والمنافع الرئیسیة لملكیة الموجودات المؤجرة

أساس القسط إثبات مدفوعات عقد التأجیر التشغیلي كمصروف ضمن قائمة النشاطات والتغیر في صافي الموجودات على 
 .الثابت على فترة التأجیر

  

 الضرائب -

خاضعة  فإنها غیروبالتالي  والتسهیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیة باإلعفاءات هیئة حسب قانون الهیئةالتتمتع 
  .للضرائب
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  النقد والنقد المعادل -
لدى البنوك والودائع قصیرة األجل والتي تستحق خالل لغرض قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد والنقد المعادل یشمل أرصدة 

  .شهور أو أقل، بعد تنزیل حسابات البنوك الدائنةثالثة  فترة
  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة -
إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي هي مقاربة بشكل كبیر لقیمها الدفتریة وذلك 

عندما ال یمكن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات . فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجللكون تلك األدوات ذات 
تم . قات النقدیة المستقبلیة المخصومةطة، یتم تحدید القیمة العادلة من خالل طرق تقییم التدفالنش األسواقالمالیة من خالل 

إلى المعلومات السوقیة  ، ولكن في حالة أن الرجوعأسواق یمكن مالحظتها قدر اإلمكانأخذ المدخالت لهذه النماذج من 
  . ، فإن ذلك یتطلب درجة تقدیر لتحدید القیمة العادلةغیر مجدي

  

  العمالت األجنبیة -
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى خالل السنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع . قید المعاملة والصادرة عن سلطة النقد
تظهر . نهایة السنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف الصادرة عن سلطة النقد الفلسطینیةبالعمالت األخرى في 

  .شاطات والتغیر في صافي الموجوداتفروقات التحویل من ربح أو خسارة في قائمة الن
  

  
 

والحركة علیها خالل  ٢٠١٢كانون أول  ٣١فیما یلي تفاصیل الممتلكات واآلالت و المعدات واالستهالك المتراكم كما في 
  - :السنة

   

  
    

 
    

 
  


   

                      الكلفة
  ١,١٠٥,٣٠٠  ١٨١,٠٠٠  ٧٤,٠١٥  ٣٠٠,٠٤٠  ١٤٢,١٩٥    ١٣٠,٢٩١  ٢٧٧,٧٥٩  ٢٠١٢كانون ثاني  ١الرصید في 
  ١١٦,١٣٢  ٣٢,٠٠٠ ١,٦٠٤  -  ٢,٠٧٨    ٥٩٩ ٧٩,٨٥١  اإلضافات 
 (٣,٣٢١)  -  -  - (١,١٥١)   (١,٨٢٠)  )٣٥٠(  االستبعادات

  (٢٠٩,٠٠٠)  (٢٠٩,٠٠٠)  -  -  -    -  -  إعادة تصنیف 
  ١,٠٠٩,١١١  ٤,٠٠٠  ٧٥,٦١٩  ٣٠٠,٠٤٠  ١٤٣,١٢٢    ١٢٩,٠٧٠  ٣٥٧,٢٦٠  ٢٠١٢كانون أول ٣١الرصید في 
                  المتراكم االستهالك

  )٥٨٨,١٨٣(  -  )٤١,٩١٢(  )١٨٣,٠٦٧(  )١٠٥,٢٩٦(    )٨٢,٤٨٩(  )١٧٥,٤١٩(  ٢٠١٢كانون ثاني  ١الرصید في 
 )١٣٩,٧٧١(  - )١١,٤٠٤( )٣٩,٣١٩( )٢٢,٣٩١(  )١١,٧١٠( )٥٤,٩٤٧(  للسنة االستهالك
 ٢,١٠٦   -   -   -  ٢٩٧  ١,٨٠٩  -  االستبعاد

  )٧٢٥,٨٤٨( - )٥٣,٣١٦(  )٢٢٢,٣٨٦( )١٢٧,٣٩٠(  )٩٢,٣٩٠( )٢٣٠,٣٦٦(  ٢٠١٢كانون أول ٣١الرصید في 
كانون  ٣١كما في  صافي القیمة الدفتریة

 ٢٨٣,٢٦٣ ٤,٠٠٠  ٢٢,٣٠٣  ٧٧,٦٥٤ ١٥,٧٣٢   ٣٦,٦٨٠ ١٢٦,٨٩٤ ٢٠١٢ أول
كانون  ٣١كما في صافي القیمة الدفتریة 

  ٥١٧,١١٧  ١٨١,٠٠٠  ٣٢,١٠٣  ١١٦,٩٧٣  ٣٦,٨٩٩    ٤٧,٨٠٢  ١٠٢,٣٤٠  ٢٠١١ أول
إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاریع تحت التنفیذ تُقدر بمبلغ . لكترونیة إلدارة الموارد البشریةالبوابة اإل یشمل هذا البند نظام*

  .دوالر أمریكي ٤,٠٠٠

 

 
 

 دوالر أمریكي ٢٠٩,٠٠٠مشروع تطویر النظام الفلسطیني لتأمین المركبات بقیمة  تصنیف إعادةتم  انه إلىشارة كما یجدر اإل
  .بعد االنتهاء من عملیة التطویر  أصول غیر ملموسة إلى
  
  

  
  

  :فیما یلي تفاصیل الحركة على حساب الموجودات غیر الملموسة
  

    
    

 ٢٧٫٩٢٣  ٢٦٫٧٧٩  السنةرصید بدایة 
 ١٨٫٩١٨  ٢٦١,٧٩٠  إضافات

)٢٠٫٠٦٢(  (٤٧,٣٨٥)  إطفاء  
 ٢٦,٧٧٩  ٢٤١,١٨٤  السنةرصید نهایة 

  
 

  
 

  -:ما یلي  الذمم واألرصدة المدینة األخرىتشمل 
 

     
     

   ٩٥,٦٨٧    ٩١,٠٤٢  مصاریف مدفوعة مقدماً 
  -    ٨٠,٠٠٠  *البنك اإلسالمي للتنمیة -  كفاالت بنكیة

  ٢٣,٧٥٠    ٢٣,٧٥٠  المساهمة في وقفیة معهد فلسطین للدراسات المالیة والمصرفیة
   ٢٢,٠٣٠    ٢٢,٤٨٨  مینأشركة المؤسسة العربیة للت

  ٣,٩٧٨    ١٠,٥٩٩  فوائد ودائع –یرادات مستحقة إ
  ٨,٠٠٠    ٨,٠٠٠  والرقابة على أعمال التأمین لإلشرافمنتدى الهیئات العربیة 

 -   ٧,٧٥٦  الفلسطیني لتأمین المركبات يذمم مستحقة عن رسوم ربط النظام اإللكترون
   ٣,٨٧٧    ٣,٩٥٠  فرع فلسطین –شركة التأمین األهلیة المصریة 

  ١,٥٧٥   ١,٩٤٤  أخرى
  ١٥٨,٨٩٧    ٢٤٩,٥٢٩  

  (٥٧,٦٥٧)    (٥٨,١٨٨)  مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
  ١٠١,٢٤٠    ١٩١,٣٤١  

  
  
 

ــة مــــن إجمــــالي قیمــــة  ٢٠تمثــــل  دوالر أمریكــــي ٨٠,٠٠٠كفالــــة دفعــــة مقدمــــة بقیمــــة  * لهیئــــة لمشــــروع تطــــویر القــــدرات الذاتیــ
BADEA   جدة - للتنمیة اإلسالميبتمویل من البنك.    
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  النقد والنقد المعادل -
لدى البنوك والودائع قصیرة األجل والتي تستحق خالل لغرض قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد والنقد المعادل یشمل أرصدة 

  .شهور أو أقل، بعد تنزیل حسابات البنوك الدائنةثالثة  فترة
  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة -
إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي هي مقاربة بشكل كبیر لقیمها الدفتریة وذلك 

عندما ال یمكن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات . فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجللكون تلك األدوات ذات 
تم . قات النقدیة المستقبلیة المخصومةطة، یتم تحدید القیمة العادلة من خالل طرق تقییم التدفالنش األسواقالمالیة من خالل 

إلى المعلومات السوقیة  ، ولكن في حالة أن الرجوعأسواق یمكن مالحظتها قدر اإلمكانأخذ المدخالت لهذه النماذج من 
  . ، فإن ذلك یتطلب درجة تقدیر لتحدید القیمة العادلةغیر مجدي

  

  العمالت األجنبیة -
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى خالل السنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع . قید المعاملة والصادرة عن سلطة النقد
تظهر . نهایة السنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف الصادرة عن سلطة النقد الفلسطینیةبالعمالت األخرى في 

  .شاطات والتغیر في صافي الموجوداتفروقات التحویل من ربح أو خسارة في قائمة الن
  

  
 

والحركة علیها خالل  ٢٠١٢كانون أول  ٣١فیما یلي تفاصیل الممتلكات واآلالت و المعدات واالستهالك المتراكم كما في 
  - :السنة

   

  
    

 
    

 
  


   

                      الكلفة
  ١,١٠٥,٣٠٠  ١٨١,٠٠٠  ٧٤,٠١٥  ٣٠٠,٠٤٠  ١٤٢,١٩٥    ١٣٠,٢٩١  ٢٧٧,٧٥٩  ٢٠١٢كانون ثاني  ١الرصید في 
  ١١٦,١٣٢  ٣٢,٠٠٠ ١,٦٠٤  -  ٢,٠٧٨    ٥٩٩ ٧٩,٨٥١  اإلضافات 
 (٣,٣٢١)  -  -  - (١,١٥١)   (١,٨٢٠)  )٣٥٠(  االستبعادات

  (٢٠٩,٠٠٠)  (٢٠٩,٠٠٠)  -  -  -    -  -  إعادة تصنیف 
  ١,٠٠٩,١١١  ٤,٠٠٠  ٧٥,٦١٩  ٣٠٠,٠٤٠  ١٤٣,١٢٢    ١٢٩,٠٧٠  ٣٥٧,٢٦٠  ٢٠١٢كانون أول ٣١الرصید في 
                  المتراكم االستهالك

  )٥٨٨,١٨٣(  -  )٤١,٩١٢(  )١٨٣,٠٦٧(  )١٠٥,٢٩٦(    )٨٢,٤٨٩(  )١٧٥,٤١٩(  ٢٠١٢كانون ثاني  ١الرصید في 
 )١٣٩,٧٧١(  - )١١,٤٠٤( )٣٩,٣١٩( )٢٢,٣٩١(  )١١,٧١٠( )٥٤,٩٤٧(  للسنة االستهالك
 ٢,١٠٦   -   -   -  ٢٩٧  ١,٨٠٩  -  االستبعاد

  )٧٢٥,٨٤٨( - )٥٣,٣١٦(  )٢٢٢,٣٨٦( )١٢٧,٣٩٠(  )٩٢,٣٩٠( )٢٣٠,٣٦٦(  ٢٠١٢كانون أول ٣١الرصید في 
كانون  ٣١كما في  صافي القیمة الدفتریة

 ٢٨٣,٢٦٣ ٤,٠٠٠  ٢٢,٣٠٣  ٧٧,٦٥٤ ١٥,٧٣٢   ٣٦,٦٨٠ ١٢٦,٨٩٤ ٢٠١٢ أول
كانون  ٣١كما في صافي القیمة الدفتریة 

  ٥١٧,١١٧  ١٨١,٠٠٠  ٣٢,١٠٣  ١١٦,٩٧٣  ٣٦,٨٩٩    ٤٧,٨٠٢  ١٠٢,٣٤٠  ٢٠١١ أول
إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاریع تحت التنفیذ تُقدر بمبلغ . لكترونیة إلدارة الموارد البشریةالبوابة اإل یشمل هذا البند نظام*

  .دوالر أمریكي ٤,٠٠٠

 

 
 

 دوالر أمریكي ٢٠٩,٠٠٠مشروع تطویر النظام الفلسطیني لتأمین المركبات بقیمة  تصنیف إعادةتم  انه إلىشارة كما یجدر اإل
  .بعد االنتهاء من عملیة التطویر  أصول غیر ملموسة إلى
  
  

  
  

  :فیما یلي تفاصیل الحركة على حساب الموجودات غیر الملموسة
  

    
    

 ٢٧٫٩٢٣  ٢٦٫٧٧٩  السنةرصید بدایة 
 ١٨٫٩١٨  ٢٦١,٧٩٠  إضافات

)٢٠٫٠٦٢(  (٤٧,٣٨٥)  إطفاء  
 ٢٦,٧٧٩  ٢٤١,١٨٤  السنةرصید نهایة 

  
 

  
 

  -:ما یلي  الذمم واألرصدة المدینة األخرىتشمل 
 

     
     

   ٩٥,٦٨٧    ٩١,٠٤٢  مصاریف مدفوعة مقدماً 
  -    ٨٠,٠٠٠  *البنك اإلسالمي للتنمیة -  كفاالت بنكیة

  ٢٣,٧٥٠    ٢٣,٧٥٠  المساهمة في وقفیة معهد فلسطین للدراسات المالیة والمصرفیة
   ٢٢,٠٣٠    ٢٢,٤٨٨  مینأشركة المؤسسة العربیة للت

  ٣,٩٧٨    ١٠,٥٩٩  فوائد ودائع –یرادات مستحقة إ
  ٨,٠٠٠    ٨,٠٠٠  والرقابة على أعمال التأمین لإلشرافمنتدى الهیئات العربیة 

 -   ٧,٧٥٦  الفلسطیني لتأمین المركبات يذمم مستحقة عن رسوم ربط النظام اإللكترون
   ٣,٨٧٧    ٣,٩٥٠  فرع فلسطین –شركة التأمین األهلیة المصریة 

  ١,٥٧٥   ١,٩٤٤  أخرى
  ١٥٨,٨٩٧    ٢٤٩,٥٢٩  

  (٥٧,٦٥٧)    (٥٨,١٨٨)  مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
  ١٠١,٢٤٠    ١٩١,٣٤١  

  
  
 

ــة مــــن إجمــــالي قیمــــة  ٢٠تمثــــل  دوالر أمریكــــي ٨٠,٠٠٠كفالــــة دفعــــة مقدمــــة بقیمــــة  * لهیئــــة لمشــــروع تطــــویر القــــدرات الذاتیــ
BADEA   جدة - للتنمیة اإلسالميبتمویل من البنك.    
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  النقد والنقد المعادل -
لدى البنوك والودائع قصیرة األجل والتي تستحق خالل لغرض قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد والنقد المعادل یشمل أرصدة 

  .شهور أو أقل، بعد تنزیل حسابات البنوك الدائنةثالثة  فترة
  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة -
إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي هي مقاربة بشكل كبیر لقیمها الدفتریة وذلك 

عندما ال یمكن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات . فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجللكون تلك األدوات ذات 
تم . قات النقدیة المستقبلیة المخصومةطة، یتم تحدید القیمة العادلة من خالل طرق تقییم التدفالنش األسواقالمالیة من خالل 

إلى المعلومات السوقیة  ، ولكن في حالة أن الرجوعأسواق یمكن مالحظتها قدر اإلمكانأخذ المدخالت لهذه النماذج من 
  . ، فإن ذلك یتطلب درجة تقدیر لتحدید القیمة العادلةغیر مجدي

  

  العمالت األجنبیة -
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى خالل السنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع . قید المعاملة والصادرة عن سلطة النقد
تظهر . نهایة السنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف الصادرة عن سلطة النقد الفلسطینیةبالعمالت األخرى في 

  .شاطات والتغیر في صافي الموجوداتفروقات التحویل من ربح أو خسارة في قائمة الن
  

  
 

والحركة علیها خالل  ٢٠١٢كانون أول  ٣١فیما یلي تفاصیل الممتلكات واآلالت و المعدات واالستهالك المتراكم كما في 
  - :السنة

   

  
    

 
    

 
  


   

                      الكلفة
  ١,١٠٥,٣٠٠  ١٨١,٠٠٠  ٧٤,٠١٥  ٣٠٠,٠٤٠  ١٤٢,١٩٥    ١٣٠,٢٩١  ٢٧٧,٧٥٩  ٢٠١٢كانون ثاني  ١الرصید في 
  ١١٦,١٣٢  ٣٢,٠٠٠ ١,٦٠٤  -  ٢,٠٧٨    ٥٩٩ ٧٩,٨٥١  اإلضافات 
 (٣,٣٢١)  -  -  - (١,١٥١)   (١,٨٢٠)  )٣٥٠(  االستبعادات

  (٢٠٩,٠٠٠)  (٢٠٩,٠٠٠)  -  -  -    -  -  إعادة تصنیف 
  ١,٠٠٩,١١١  ٤,٠٠٠  ٧٥,٦١٩  ٣٠٠,٠٤٠  ١٤٣,١٢٢    ١٢٩,٠٧٠  ٣٥٧,٢٦٠  ٢٠١٢كانون أول ٣١الرصید في 
                  المتراكم االستهالك

  )٥٨٨,١٨٣(  -  )٤١,٩١٢(  )١٨٣,٠٦٧(  )١٠٥,٢٩٦(    )٨٢,٤٨٩(  )١٧٥,٤١٩(  ٢٠١٢كانون ثاني  ١الرصید في 
 )١٣٩,٧٧١(  - )١١,٤٠٤( )٣٩,٣١٩( )٢٢,٣٩١(  )١١,٧١٠( )٥٤,٩٤٧(  للسنة االستهالك
 ٢,١٠٦   -   -   -  ٢٩٧  ١,٨٠٩  -  االستبعاد

  )٧٢٥,٨٤٨( - )٥٣,٣١٦(  )٢٢٢,٣٨٦( )١٢٧,٣٩٠(  )٩٢,٣٩٠( )٢٣٠,٣٦٦(  ٢٠١٢كانون أول ٣١الرصید في 
كانون  ٣١كما في  صافي القیمة الدفتریة

 ٢٨٣,٢٦٣ ٤,٠٠٠  ٢٢,٣٠٣  ٧٧,٦٥٤ ١٥,٧٣٢   ٣٦,٦٨٠ ١٢٦,٨٩٤ ٢٠١٢ أول
كانون  ٣١كما في صافي القیمة الدفتریة 

  ٥١٧,١١٧  ١٨١,٠٠٠  ٣٢,١٠٣  ١١٦,٩٧٣  ٣٦,٨٩٩    ٤٧,٨٠٢  ١٠٢,٣٤٠  ٢٠١١ أول
إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاریع تحت التنفیذ تُقدر بمبلغ . لكترونیة إلدارة الموارد البشریةالبوابة اإل یشمل هذا البند نظام*

  .دوالر أمریكي ٤,٠٠٠

 

 
 

 دوالر أمریكي ٢٠٩,٠٠٠مشروع تطویر النظام الفلسطیني لتأمین المركبات بقیمة  تصنیف إعادةتم  انه إلىشارة كما یجدر اإل
  .بعد االنتهاء من عملیة التطویر  أصول غیر ملموسة إلى
  
  

  
  

  :فیما یلي تفاصیل الحركة على حساب الموجودات غیر الملموسة
  

    
    

 ٢٧٫٩٢٣  ٢٦٫٧٧٩  السنةرصید بدایة 
 ١٨٫٩١٨  ٢٦١,٧٩٠  إضافات

)٢٠٫٠٦٢(  (٤٧,٣٨٥)  إطفاء  
 ٢٦,٧٧٩  ٢٤١,١٨٤  السنةرصید نهایة 

  
 

  
 

  -:ما یلي  الذمم واألرصدة المدینة األخرىتشمل 
 

     
     

   ٩٥,٦٨٧    ٩١,٠٤٢  مصاریف مدفوعة مقدماً 
  -    ٨٠,٠٠٠  *البنك اإلسالمي للتنمیة -  كفاالت بنكیة

  ٢٣,٧٥٠    ٢٣,٧٥٠  المساهمة في وقفیة معهد فلسطین للدراسات المالیة والمصرفیة
   ٢٢,٠٣٠    ٢٢,٤٨٨  مینأشركة المؤسسة العربیة للت

  ٣,٩٧٨    ١٠,٥٩٩  فوائد ودائع –یرادات مستحقة إ
  ٨,٠٠٠    ٨,٠٠٠  والرقابة على أعمال التأمین لإلشرافمنتدى الهیئات العربیة 

 -   ٧,٧٥٦  الفلسطیني لتأمین المركبات يذمم مستحقة عن رسوم ربط النظام اإللكترون
   ٣,٨٧٧    ٣,٩٥٠  فرع فلسطین –شركة التأمین األهلیة المصریة 

  ١,٥٧٥   ١,٩٤٤  أخرى
  ١٥٨,٨٩٧    ٢٤٩,٥٢٩  

  (٥٧,٦٥٧)    (٥٨,١٨٨)  مخصص ذمم مشكوك في تحصیلها
  ١٠١,٢٤٠    ١٩١,٣٤١  

  
  
 

ــة مــــن إجمــــالي قیمــــة  ٢٠تمثــــل  دوالر أمریكــــي ٨٠,٠٠٠كفالــــة دفعــــة مقدمــــة بقیمــــة  * لهیئــــة لمشــــروع تطــــویر القــــدرات الذاتیــ
BADEA   جدة - للتنمیة اإلسالميبتمویل من البنك.    
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  -:ما یلي  المستحق من جهات مانحةشمل ی
 

   
  


 

  









 

    جدة - البنك اإلسالمي للتنمیة
-    ١٩٧,١٧٤    (٢٠٢,٨٢٦)    ٤٠٠,٠٠٠  

    -    ١٩٧٫١٧٤    )٢٠٢,٨٢٦(    ٤٠٠,٠٠٠  
 
 

  
 

 -:یلي تشمل اإلیرادات المستحقة وغیر المقبوضة ما 
 

   
    

 ١٢٧,٠٠٢    ١٩٨,٠٨١  حصة الهیئة من أقساط بوالص التأمین الصادرة
 ٤٥,٨٢٣    ٤٣,١٤٣  عموالت التداول

 ١٤,٦٩٤    ٢٩,٦١٩  غرامات 
 -    ١,٥٠٠  المالیةالمهن  –رسوم ترخیص مستحقة 

  -    ١٠٠  رسوم تسجیل عقود تأجیر تمویلي 

  ١٨٧,٥١٩    ٢٧٢,٤٤٣  
 
 

  
 

  -:منالنقد المعادل یتكون رصید النقد و 
 

   
    

  ٥٧٢,٩٢٢   ٤٤٥,٠٠١  حسابات جاریة لدى البنوك
  ٤٣٣,٤٣٦    ٤٥٠,٣٠٩  *لدى البنوك  ألجلودائع 

  ١,٠٠٦,٣٥٨    ٨٩٥,٣١٠  
  

  .على التوالي ٢,٩٨و  ٣,٤١الدینار األردني بالودائع على  ٢٠١١و  ٢٠١٢عام  خاللبلغ متوسط سعر الفائدة * 
 

   

 

 
 

  
 

  -:یلي كما ٢٠١١و  ٢٠١٢لقد كانت الحركة على مخصص تعویض نهایة الخدمة خالل 
 

   
    

 ٣٣٧,٦٣٩    ٤٩٥,٩٩٤  السنةفي بدایة  الرصید
 ٢٠٦,٨٦١    ١٦٤,١٩٠  المقید على المصاریف

 (٤٨,٥٠٦)   (٤٠,٢٤٥)  السنة مدفوعات للموظفین خالل
 ٤٩٥,٩٩٤   ٦١٩,٩٣٩  نهایة السنةفي رصید ال

 
 
  
 

التــي تــم الحصــول وقیمــة المشـاریع واألنشــطة یمثـل هــذا البنــد تكلفــة الممتلكــات واآلالت والمعـدات و الموجــودات غیــر الملموســة 
علیها من المنح والتي یتم تسجیلها كإیرادات مؤجلة ویتم االعتراف بها كإیرادات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لهذه 

كـة علـى اإلیـرادات المؤجلـة خـالل فیما یلي الحر . وخالل نفس الفترة التي یتم فیها االعتراف بالمصروف ذي الصلة الموجودات
  -:٢٠١٢ سنة

 
   
  




  




  
 

والتحكم  لألرشفةلتطویر البرنامج المحوسب  USAIDمنحة 
  DMAS)(بالوثائق 

  
٩,٣٢٩   (٩,١٨٧)    -   ١٨,٥١٦  

 ١رقم  لترقیة البنیة التحتیة لنظم المعلومات USAIDمنحة 
)(ICT Upgrading #  

  
٤١,٨٤٣    (٢٢,٨٦٨)    -   ٦٤,٧١١ 

 Team)دارة التدقیق الداخلي إنظام لشراء USAID  ةمنح
Mate( 

  
٣,٤١٩   (٨,٢٠٦)   -   ١١,٦٢٥ 

الموارد  إلدارةلكترونیة لشراء نظام البوابة اإل USAID ةمنح
  (HR Portal)البشریة 

  
٤,٠٠٠    -    -   ٤,٠٠٠  

مشروع تطویر القدرات  –منحة البنك اإلسالمي للتنمیة 
  BADEA- الذاتیة للهیئة رقم 

  
-    ٢١٤,٩١٦    (١٨٥,٠٨٤)    ٤٠٠,٠٠٠  

    لتأمین المركبات الفلسطیني مساهمات في تمویل النظام 
-    ١٣٨,٩٦٠   (١٥,٥٤٠)   ١٥٤,٥٠٠ 

 ٢رقم  لترقیة البنیة التحتیة لنظم المعلومات USAIDمنحة 
)(ICT Upgrading #  
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  -:ما یلي  المستحق من جهات مانحةشمل ی
 

   
  


 

  









 

    جدة - البنك اإلسالمي للتنمیة
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 -:یلي تشمل اإلیرادات المستحقة وغیر المقبوضة ما 
 

   
    

 ١٢٧,٠٠٢    ١٩٨,٠٨١  حصة الهیئة من أقساط بوالص التأمین الصادرة
 ٤٥,٨٢٣    ٤٣,١٤٣  عموالت التداول

 ١٤,٦٩٤    ٢٩,٦١٩  غرامات 
 -    ١,٥٠٠  المالیةالمهن  –رسوم ترخیص مستحقة 

  -    ١٠٠  رسوم تسجیل عقود تأجیر تمویلي 
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  -:منالنقد المعادل یتكون رصید النقد و 
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  ٤٣٣,٤٣٦    ٤٥٠,٣٠٩  *لدى البنوك  ألجلودائع 

  ١,٠٠٦,٣٥٨    ٨٩٥,٣١٠  
  

  .على التوالي ٢,٩٨و  ٣,٤١الدینار األردني بالودائع على  ٢٠١١و  ٢٠١٢عام  خاللبلغ متوسط سعر الفائدة * 
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التــي تــم الحصــول وقیمــة المشـاریع واألنشــطة یمثـل هــذا البنــد تكلفــة الممتلكــات واآلالت والمعـدات و الموجــودات غیــر الملموســة 
علیها من المنح والتي یتم تسجیلها كإیرادات مؤجلة ویتم االعتراف بها كإیرادات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لهذه 

كـة علـى اإلیـرادات المؤجلـة خـالل فیما یلي الحر . وخالل نفس الفترة التي یتم فیها االعتراف بالمصروف ذي الصلة الموجودات
  -:٢٠١٢ سنة
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  -: ما یلي المصاریف المستحقةتشمل 
 

   
    

 ٥٦,٣١٥    ٥٦,٦٥٩    جازات مستحقةإ
 ٣٠,٤٠٠    ١٨,٧١٣    موظفین مستحقة تمكافآ

 ٦,٢٩٨    ٠,٣٧٣٢    أتعاب استشاریة
 ١٥,٠٢٠    -    لكترونیة مستحقةإمصاریف استئجار أنظمة 

    ١٠٨,٠٣٣    ٩٥,٧٤٥  
  
  
  

 
  -:ما یلي  اإلیرادات المقبوضة مقدماً تشمل 

 

     
      

  ٨٧,٥٠٠   ٩٥,٠٠٠     رسوم ترخیص شركات التأمین
  ٣٨,٠٤٨   ٤٧,٣٠٤     رسوم ترخیص شركات الوساطة

  ١٢,٧٩٧   ١٥,٣٤٣     یةالتأمین المهنرسوم ترخیص 
  ١٠,٢١٢   ١١,١٢٧     رسوم ترخیص المهن المالیة

 -   ٤,٧٩٥     المهن العقاریةرسوم ترخیص 
  ٥٠,٠٠٠   -     رسوم ترخیص أسواق مالیة

      ١٩٨,٥٥٧   ١٧٣,٥٦٩   
  
 
  

 
  -: ما یلي المطلوبات المتداولة األخرىتشمل 

 

     
      

 -   ٩,٩٢٠      صندوق التوفیرالهیئة والموظفین في  مساهمة
 ٥,٩٦٩    ٦,٥٨٣      دخل الاقتطاعات ضریبة 

 -   ١,٩٦٠      قساط قروض مستحقة لصندوق التوفیرأاقتطاع 
 ١٥٤,٥٠٠   -   مساهمات في تمویل النظام الفلسطیني لتأمین المركبات

 ٣,٧٦١   ١,٩٦٦      خرىأ
      ١٦٤,٢٣٠   ٢٠,٤٢٩  

 

 
 

  
 

  -: ما یلي إیرادات الرسومتشمل 
 

   
    

 ١,٤٤٠,٣١٠    ١,٣٧٩,٣٣٦  رسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة
  ٣٤٦,٨١٢   ٣٤٢,٩٩٧  رسوم الترخیص

 ٣٥٥,٩٤٣    ٢٦٣,١٤٤  )مسهاأل(المالیة وراق رسوم على تداول األ
  ٦٣,٧٥٢    ٦٧,٣٣٣  رسوم االكتتاب

 ٧,٦٠٠    ٢٢,٨٠٠  رسوم تسجیل عقود التأجیر التمویلي
  ١٢,٢٠١    ٣,١٧٧  رسوم الشهادات واالمتحانات

  ٢,٢٢٦,٦١٨    ٢,٠٧٨,٧٨٧ 
  

 
 

114
2012

 

 
 

  
 

  -: ما یلي المصاریف المستحقةتشمل 
 

   
    

 ٥٦,٣١٥    ٥٦,٦٥٩    جازات مستحقةإ
 ٣٠,٤٠٠    ١٨,٧١٣    موظفین مستحقة تمكافآ

 ٦,٢٩٨    ٠,٣٧٣٢    أتعاب استشاریة
 ١٥,٠٢٠    -    لكترونیة مستحقةإمصاریف استئجار أنظمة 

    ١٠٨,٠٣٣    ٩٥,٧٤٥  
  
  
  

 
  -:ما یلي  اإلیرادات المقبوضة مقدماً تشمل 

 

     
      

  ٨٧,٥٠٠   ٩٥,٠٠٠     رسوم ترخیص شركات التأمین
  ٣٨,٠٤٨   ٤٧,٣٠٤     رسوم ترخیص شركات الوساطة

  ١٢,٧٩٧   ١٥,٣٤٣     یةالتأمین المهنرسوم ترخیص 
  ١٠,٢١٢   ١١,١٢٧     رسوم ترخیص المهن المالیة

 -   ٤,٧٩٥     المهن العقاریةرسوم ترخیص 
  ٥٠,٠٠٠   -     رسوم ترخیص أسواق مالیة

      ١٩٨,٥٥٧   ١٧٣,٥٦٩   
  
 
  

 
  -: ما یلي المطلوبات المتداولة األخرىتشمل 

 

     
      

 -   ٩,٩٢٠      صندوق التوفیرالهیئة والموظفین في  مساهمة
 ٥,٩٦٩    ٦,٥٨٣      دخل الاقتطاعات ضریبة 

 -   ١,٩٦٠      قساط قروض مستحقة لصندوق التوفیرأاقتطاع 
 ١٥٤,٥٠٠   -   مساهمات في تمویل النظام الفلسطیني لتأمین المركبات

 ٣,٧٦١   ١,٩٦٦      خرىأ
      ١٦٤,٢٣٠   ٢٠,٤٢٩  

 

 
 

  
 

  -: ما یلي إیرادات الرسومتشمل 
 

   
    

 ١,٤٤٠,٣١٠    ١,٣٧٩,٣٣٦  رسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة
  ٣٤٦,٨١٢   ٣٤٢,٩٩٧  رسوم الترخیص

 ٣٥٥,٩٤٣    ٢٦٣,١٤٤  )مسهاأل(المالیة وراق رسوم على تداول األ
  ٦٣,٧٥٢    ٦٧,٣٣٣  رسوم االكتتاب

 ٧,٦٠٠    ٢٢,٨٠٠  رسوم تسجیل عقود التأجیر التمویلي
  ١٢,٢٠١    ٣,١٧٧  رسوم الشهادات واالمتحانات

  ٢,٢٢٦,٦١٨    ٢,٠٧٨,٧٨٧ 
  

 
 



115
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 

 
 

  
 

  -: ما یلي المصاریف المستحقةتشمل 
 

   
    

 ٥٦,٣١٥    ٥٦,٦٥٩    جازات مستحقةإ
 ٣٠,٤٠٠    ١٨,٧١٣    موظفین مستحقة تمكافآ

 ٦,٢٩٨    ٠,٣٧٣٢    أتعاب استشاریة
 ١٥,٠٢٠    -    لكترونیة مستحقةإمصاریف استئجار أنظمة 

    ١٠٨,٠٣٣    ٩٥,٧٤٥  
  
  
  

 
  -:ما یلي  اإلیرادات المقبوضة مقدماً تشمل 

 

     
      

  ٨٧,٥٠٠   ٩٥,٠٠٠     رسوم ترخیص شركات التأمین
  ٣٨,٠٤٨   ٤٧,٣٠٤     رسوم ترخیص شركات الوساطة

  ١٢,٧٩٧   ١٥,٣٤٣     یةالتأمین المهنرسوم ترخیص 
  ١٠,٢١٢   ١١,١٢٧     رسوم ترخیص المهن المالیة

 -   ٤,٧٩٥     المهن العقاریةرسوم ترخیص 
  ٥٠,٠٠٠   -     رسوم ترخیص أسواق مالیة

      ١٩٨,٥٥٧   ١٧٣,٥٦٩   
  
 
  

 
  -: ما یلي المطلوبات المتداولة األخرىتشمل 

 

     
      

 -   ٩,٩٢٠      صندوق التوفیرالهیئة والموظفین في  مساهمة
 ٥,٩٦٩    ٦,٥٨٣      دخل الاقتطاعات ضریبة 

 -   ١,٩٦٠      قساط قروض مستحقة لصندوق التوفیرأاقتطاع 
 ١٥٤,٥٠٠   -   مساهمات في تمویل النظام الفلسطیني لتأمین المركبات

 ٣,٧٦١   ١,٩٦٦      خرىأ
      ١٦٤,٢٣٠   ٢٠,٤٢٩  

 

 
 

  
 

  -: ما یلي إیرادات الرسومتشمل 
 

   
    

 ١,٤٤٠,٣١٠    ١,٣٧٩,٣٣٦  رسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة
  ٣٤٦,٨١٢   ٣٤٢,٩٩٧  رسوم الترخیص

 ٣٥٥,٩٤٣    ٢٦٣,١٤٤  )مسهاأل(المالیة وراق رسوم على تداول األ
  ٦٣,٧٥٢    ٦٧,٣٣٣  رسوم االكتتاب

 ٧,٦٠٠    ٢٢,٨٠٠  رسوم تسجیل عقود التأجیر التمویلي
  ١٢,٢٠١    ٣,١٧٧  رسوم الشهادات واالمتحانات

  ٢,٢٢٦,٦١٨    ٢,٠٧٨,٧٨٧ 
  

 
 



117
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 

 
 


 








 

 

تشمل 
إیرادات و 

صاریف
م

 
المنح

 
ما یلي

 :
-  

  









Document 
Management 
& Archiving  

System 
ICT   

Upgrading 

Audit 
Management 

System 
ICT  

Equipment 
Private 
Pension 

تطویر قطاع 
تمویل الرهن 

 العقاري
 أتمتة أعمال

 
 الهیئة

تطویر وبناء
 

العاملینقدرات 
  

تعزیز خدمات 
الوساطة المالیة 

 في فلسطین

Technical 
Assistance

 - 
Mortgage 

Technical 
Assistance–

Leasing 

Strengthen the 
Insurance 

Directorate of 
PCMA 

Capacity Building - 
PCMA staff travel

  
Home Buyer 
Education 







 






 


MFI
 

ESAF-
AED

  
ESAF-
AED

  
FHI٣٦٠
-ESAF

 
First 

Initiative 

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة

البنك 
االسالمي 

للتنمیة
 

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة
جهات 
اخرى

  

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة
FHI٣٦٠-

ESAF
 

FHI٣٦٠-
ESAF

 
FHI٣٦٠-
ESAF

 
IFC 

FHI٣٦٠-
ESAF 

FHI٣٦٠-
ESAF 

إ
یرادات منح وتمویل من جهات مانحة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إی
رادات 

 
- 

- 
- 

- 
٨٠,٦٠٠ 

١٠,٥٣٩ 
٦٦,٩٤٠ 

٦٧,٣٥٦ 
٥,٢٢٦ 

٤٠,٢٤٩ 
٧٣,٨١١ 

٩,٩٠٠ 
٥٥,٧٩٢ 

٦,٩٩٠ 
١١,٤٨٥ 

٢,٠٠٠ 
٤٣٠,٨٨٨

٦٣٣,٦٢٠
الجزء المحول من اإل

یرادات المؤجلة 
إل

ى 
اإل

یرادات عن استهالك 
ممتلكات و معدات 

ممولة من جهات 
مانحة

  
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨ 
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٣,٩٩٧

٤١,٠١٨
مجموع إیرادات منح وتمویل من جهات مانحة 

 
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨  
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
٨٠,٦٠٠ 

١٠,٥٣٩ 
٦٦,٩٤٠ 

٦٧,٣٥٦ 
٥,٢٢٦ 

٤٠,٢٤٩ 
٧٣,٨١١ 

٩,٩٠٠ 
٥٥,٧٩٢ 

٦,٩٩٠ 
١١,٤٨٥ 

٢,٠٠٠ 
٤٨٤,٨٨٥

٦٧٤,٦٣٨
مصاریف المشاریع و االنشطة الممولة من جهات 

مانحة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أتعاب ومكافآت مستشارین وخبراء ولجان
 

- 
- 

- 
- 

٨٠,٦٠٠ 
- 

٦,٩٠٠ 
- 

- 
٤٠,٠٤٥ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
- 

- 
- 

٢٦٧,٠٤٨
٥٤٧,٩٧٩

استئجار أنظمة إلكترونیة
  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٦٠,٠٠٠ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٦٠,٠٠٠
-

دورات وتدریب وعالوات سفر
 

- 
- 

- 
- 

- 
١٠,٥٣٢ 

- 
٦٧,٣٤٢ 

٥,٢٢٦ 
- 

- 
- 

- 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
- 

١٠١,٥٧٥
٨٢,٥١٢

صحف والكتب والمنشورات 
المجالت وال

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٢,٠٠٠ 
٢,٠٠٠

-
صیانة األثاث والمعدات والبنایات 

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

١,٥٣٠
الهاتف والبرید والبرق

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

١,٥٩٩
عموالت بنكیة

  
- 

- 
- 

- 
- 

٧ 
٤٠ 

١٤ 
- 

٢٠٤ 
-  

- 
- 

- 
- 

- 
٢٦٥

-
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جهات 

مانحة
 

قبل مصاریف االستهالك  و االطفاء
 

- 
- 

- 
- 

٨٠,٦٠٠ 
١٠,٥٣٩ 

٦٦,٩٤٠ 
٦٧,٣٥٦ 

٥,٢٢٦ 
٤٠,٢٤٩ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
٢,٠٠٠ 

٤٣٠,٨٨٨
٦٣٣,٦٢٠

استهالك  وإطفاء 
ممتلكات ومعدات

  
ممولة من 

جهات 
مانحة

 
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨ 
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٣,٩٩٧

٤١,٠١٨
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جهات 

مانحة
 

٩,١٨٧ 
٢٢,٨٦٨ 

٨,٢٠٦ 
١٣,٧٣٦ 

٨٠,٦٠٠ 
١٠,٥٣٩ 

٦٦,٩٤٠ 
٦٧,٣٥٦ 

٥,٢٢٦ 
٤٠,٢٤٩ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
٢,٠٠٠ 

٤٨٤,٨٨٥
٦٧٤,٦٣٨

 

 
 

  
 

  -: ما یلي اإلیرادات األخرىتشمل 
 

     
     
  ١٣٤,٤١٦    ٣٣,٤٥٠  غرامات

 ٩,٧٣٤   ١٦,٤٣٤  جلربط ودائع قصیرة األ فوائد
  -   ١٥,٥٤٠  لتأمین المركبات الفلسطیني مساهمات في تمویل النظام

  -    ٢,٢١٨  أرباح بیع ممتلكات و آالت و معدات 
  -    ٧٠٠  عوائد بیع كراسة عطاء

  ١٤٤,١٥٠   ٦٨,٣٤٢  
 
 
  
 

  -: ما یلي الموظفین مصاریفتشمل 
 

     
     

  ١,٤٦٦,٤٢٠    ١,٤١٢,٩٦٠  رواتب وأجور وعالوات الموظفین
  ٢٠٦,٨٦١    ١٦٤,١٩٠  مخصص تعویض نهایة الخدمة 

  ٥٤,٠٢٣    ٦٧,٠٧٨  تأمین صحي
  ٧٢,٧١٠    ٦٠,٥٩٦  تدریب و عالوات سفر مصاریف

  ٥٢,٢٥٣    ٥٢,٧٠٥  التوفیرمساهمة الهیئة في صندوق 
  ١,٨٥٢,٢٦٧    ١,٧٥٧,٥٢٩ 

 
 

  
 

  -: ما یلي اإلداریة والعمومیة المصاریفتشمل 
 

     
     

  ١١٥,٠٦٨   ١١٣,١١١  إیجارات و تنظیف
  ٦٦,٧٦٠    ٦٨,٩١٤  خدمات واتصاالت

  ٤٠,٥٤٣    ٤١,٦١٥  قلیمیةإ رسوم واشتراكات في مؤسسات دولیة و 
  ٢٧,٢٥٠   ٤٠,٦٠٠  مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة

  ٢٦,٠٣٧   ٣٠,١١٢  مصاریف صیانة 
  ٢٣,٧٩١    ٢٢,٨٩٣  قرطاسیة ومطبوعات 

  ٢٧,٣٠١    ٢٢,٦٤٨  تأمینات
  ٣١,٦٩٥    ٣٣,١٧٧  أتعاب استشاریة ومهنیة

 ٦,١٩٢   ٧,٠٦٥  ضیافة
  ٢,٧٣٢   ٣,٥٠٠  إعالنات

  ٦٠,٠٠٠    -  الكترونیةاستئجار أنظمة 
  ٦٨٢    ٣,٨٧٨  أخرى

  ٤٢٨,٠٥١   ٣٨٧,٥١٣  
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Document 
Management 
& Archiving  

System 
ICT   

Upgrading 

Audit 
Management 

System 
ICT  

Equipment 
Private 
Pension 

تطویر قطاع 
تمویل الرهن 

 العقاري
 أتمتة أعمال

 
 الهیئة

تطویر وبناء
 

العاملینقدرات 
  

تعزیز خدمات 
الوساطة المالیة 

 في فلسطین

Technical 
Assistance

 - 
Mortgage 

Technical 
Assistance–

Leasing 

Strengthen the 
Insurance 

Directorate of 
PCMA 

Capacity Building - 
PCMA staff travel

  
Home Buyer 
Education 







 






 


MFI
 

ESAF-
AED

  
ESAF-
AED

  
FHI٣٦٠
-ESAF

 
First 

Initiative 

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة

البنك 
االسالمي 

للتنمیة
 

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة
جهات 
اخرى

  

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة
FHI٣٦٠-

ESAF
 

FHI٣٦٠-
ESAF

 
FHI٣٦٠-
ESAF

 
IFC 

FHI٣٦٠-
ESAF 

FHI٣٦٠-
ESAF 

إ
یرادات منح وتمویل من جهات مانحة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إی
رادات 

 
- 

- 
- 

- 
٨٠,٦٠٠ 

١٠,٥٣٩ 
٦٦,٩٤٠ 

٦٧,٣٥٦ 
٥,٢٢٦ 

٤٠,٢٤٩ 
٧٣,٨١١ 

٩,٩٠٠ 
٥٥,٧٩٢ 

٦,٩٩٠ 
١١,٤٨٥ 

٢,٠٠٠ 
٤٣٠,٨٨٨

٦٣٣,٦٢٠
الجزء المحول من اإل

یرادات المؤجلة 
إل

ى 
اإل

یرادات عن استهالك 
ممتلكات و معدات 

ممولة من جهات 
مانحة

  
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨ 
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
-  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٣,٩٩٧

٤١,٠١٨
مجموع إیرادات منح وتمویل من جهات مانحة 

 
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨  
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
٨٠,٦٠٠ 

١٠,٥٣٩ 
٦٦,٩٤٠ 

٦٧,٣٥٦ 
٥,٢٢٦ 

٤٠,٢٤٩ 
٧٣,٨١١ 

٩,٩٠٠ 
٥٥,٧٩٢ 

٦,٩٩٠ 
١١,٤٨٥ 

٢,٠٠٠ 
٤٨٤,٨٨٥

٦٧٤,٦٣٨
مصاریف المشاریع و االنشطة الممولة من جهات 

مانحة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أتعاب ومكافآت مستشارین وخبراء ولجان
 

- 
- 

- 
- 

٨٠,٦٠٠ 
- 

٦,٩٠٠ 
- 

- 
٤٠,٠٤٥ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
- 

- 
- 

٢٦٧,٠٤٨
٥٤٧,٩٧٩

استئجار أنظمة إلكترونیة
  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٦٠,٠٠٠ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٦٠,٠٠٠
-

دورات وتدریب وعالوات سفر
 

- 
- 

- 
- 

- 
١٠,٥٣٢ 

- 
٦٧,٣٤٢ 

٥,٢٢٦ 
- 

- 
- 

- 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
- 

١٠١,٥٧٥
٨٢,٥١٢

صحف والكتب والمنشورات 
المجالت وال

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٢,٠٠٠ 
٢,٠٠٠

-
صیانة األثاث والمعدات والبنایات 

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

١,٥٣٠
الهاتف والبرید والبرق

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

١,٥٩٩
عموالت بنكیة

  
- 

- 
- 

- 
- 

٧ 
٤٠ 

١٤ 
- 

٢٠٤ 
-  

- 
- 

- 
- 

- 
٢٦٥

-
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جهات 

مانحة
 

قبل مصاریف االستهالك  و االطفاء
 

- 
- 

- 
- 

٨٠,٦٠٠ 
١٠,٥٣٩ 

٦٦,٩٤٠ 
٦٧,٣٥٦ 

٥,٢٢٦ 
٤٠,٢٤٩ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
٢,٠٠٠ 

٤٣٠,٨٨٨
٦٣٣,٦٢٠

استهالك  وإطفاء 
ممتلكات ومعدات

  
ممولة من 

جهات 
مانحة

 
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨ 
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
-  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٣,٩٩٧

٤١,٠١٨
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جهات 

مانحة
 

٩,١٨٧ 
٢٢,٨٦٨ 

٨,٢٠٦ 
١٣,٧٣٦ 

٨٠,٦٠٠ 
١٠,٥٣٩ 

٦٦,٩٤٠ 
٦٧,٣٥٦ 

٥,٢٢٦ 
٤٠,٢٤٩ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
٢,٠٠٠ 

٤٨٤,٨٨٥
٦٧٤,٦٣٨

 

 
 

  
 

  -: ما یلي اإلیرادات األخرىتشمل 
 

     
     
  ١٣٤,٤١٦    ٣٣,٤٥٠  غرامات

 ٩,٧٣٤   ١٦,٤٣٤  جلربط ودائع قصیرة األ فوائد
  -   ١٥,٥٤٠  لتأمین المركبات الفلسطیني مساهمات في تمویل النظام

  -    ٢,٢١٨  أرباح بیع ممتلكات و آالت و معدات 
  -    ٧٠٠  عوائد بیع كراسة عطاء

  ١٤٤,١٥٠   ٦٨,٣٤٢  
 
 
  
 

  -: ما یلي الموظفین مصاریفتشمل 
 

     
     

  ١,٤٦٦,٤٢٠    ١,٤١٢,٩٦٠  رواتب وأجور وعالوات الموظفین
  ٢٠٦,٨٦١    ١٦٤,١٩٠  مخصص تعویض نهایة الخدمة 

  ٥٤,٠٢٣    ٦٧,٠٧٨  تأمین صحي
  ٧٢,٧١٠    ٦٠,٥٩٦  تدریب و عالوات سفر مصاریف

  ٥٢,٢٥٣    ٥٢,٧٠٥  التوفیرمساهمة الهیئة في صندوق 
  ١,٨٥٢,٢٦٧    ١,٧٥٧,٥٢٩ 

 
 

  
 

  -: ما یلي اإلداریة والعمومیة المصاریفتشمل 
 

     
     

  ١١٥,٠٦٨   ١١٣,١١١  إیجارات و تنظیف
  ٦٦,٧٦٠    ٦٨,٩١٤  خدمات واتصاالت

  ٤٠,٥٤٣    ٤١,٦١٥  قلیمیةإ رسوم واشتراكات في مؤسسات دولیة و 
  ٢٧,٢٥٠   ٤٠,٦٠٠  مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة

  ٢٦,٠٣٧   ٣٠,١١٢  مصاریف صیانة 
  ٢٣,٧٩١    ٢٢,٨٩٣  قرطاسیة ومطبوعات 

  ٢٧,٣٠١    ٢٢,٦٤٨  تأمینات
  ٣١,٦٩٥    ٣٣,١٧٧  أتعاب استشاریة ومهنیة

 ٦,١٩٢   ٧,٠٦٥  ضیافة
  ٢,٧٣٢   ٣,٥٠٠  إعالنات

  ٦٠,٠٠٠    -  الكترونیةاستئجار أنظمة 
  ٦٨٢    ٣,٨٧٨  أخرى

  ٤٢٨,٠٥١   ٣٨٧,٥١٣  
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Document 
Management 
& Archiving  

System 
ICT   

Upgrading 

Audit 
Management 

System 
ICT  

Equipment 
Private 
Pension 

تطویر قطاع 
تمویل الرهن 

 العقاري
 أتمتة أعمال

 
 الهیئة

تطویر وبناء
 

العاملینقدرات 
  

تعزیز خدمات 
الوساطة المالیة 

 في فلسطین

Technical 
Assistance

 - 
Mortgage 

Technical 
Assistance–

Leasing 

Strengthen the 
Insurance 

Directorate of 
PCMA 

Capacity Building - 
PCMA staff travel

  
Home Buyer 
Education 







 






 


MFI
 

ESAF-
AED

  
ESAF-
AED

  
FHI٣٦٠
-ESAF

 
First 

Initiative 

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة

البنك 
االسالمي 

للتنمیة
 

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة
جهات 
اخرى

  

البنك 
االسالمي 

 للتنمیة
FHI٣٦٠-

ESAF
 

FHI٣٦٠-
ESAF

 
FHI٣٦٠-
ESAF

 
IFC 

FHI٣٦٠-
ESAF 

FHI٣٦٠-
ESAF 

إ
یرادات منح وتمویل من جهات مانحة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

إی
رادات 

 
- 

- 
- 

- 
٨٠,٦٠٠ 

١٠,٥٣٩ 
٦٦,٩٤٠ 

٦٧,٣٥٦ 
٥,٢٢٦ 

٤٠,٢٤٩ 
٧٣,٨١١ 

٩,٩٠٠ 
٥٥,٧٩٢ 

٦,٩٩٠ 
١١,٤٨٥ 

٢,٠٠٠ 
٤٣٠,٨٨٨

٦٣٣,٦٢٠
الجزء المحول من اإل

یرادات المؤجلة 
إل

ى 
اإل

یرادات عن استهالك 
ممتلكات و معدات 

ممولة من جهات 
مانحة

  
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨ 
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٣,٩٩٧

٤١,٠١٨
مجموع إیرادات منح وتمویل من جهات مانحة 

 
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨  
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
٨٠,٦٠٠ 

١٠,٥٣٩ 
٦٦,٩٤٠ 

٦٧,٣٥٦ 
٥,٢٢٦ 

٤٠,٢٤٩ 
٧٣,٨١١ 

٩,٩٠٠ 
٥٥,٧٩٢ 

٦,٩٩٠ 
١١,٤٨٥ 

٢,٠٠٠ 
٤٨٤,٨٨٥

٦٧٤,٦٣٨
مصاریف المشاریع و االنشطة الممولة من جهات 

مانحة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أتعاب ومكافآت مستشارین وخبراء ولجان
 

- 
- 

- 
- 

٨٠,٦٠٠ 
- 

٦,٩٠٠ 
- 

- 
٤٠,٠٤٥ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
- 

- 
- 

٢٦٧,٠٤٨
٥٤٧,٩٧٩

استئجار أنظمة إلكترونیة
  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٦٠,٠٠٠ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٦٠,٠٠٠
-

دورات وتدریب وعالوات سفر
 

- 
- 

- 
- 

- 
١٠,٥٣٢ 

- 
٦٧,٣٤٢ 

٥,٢٢٦ 
- 

- 
- 

- 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
- 

١٠١,٥٧٥
٨٢,٥١٢

صحف والكتب والمنشورات 
المجالت وال

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

٢,٠٠٠ 
٢,٠٠٠

-
صیانة األثاث والمعدات والبنایات 

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

١,٥٣٠
الهاتف والبرید والبرق

  
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

١,٥٩٩
عموالت بنكیة

  
- 

- 
- 

- 
- 

٧ 
٤٠ 

١٤ 
- 

٢٠٤ 
-  

- 
- 

- 
- 

- 
٢٦٥

-
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جهات 

مانحة
 

قبل مصاریف االستهالك  و االطفاء
 

- 
- 

- 
- 

٨٠,٦٠٠ 
١٠,٥٣٩ 

٦٦,٩٤٠ 
٦٧,٣٥٦ 

٥,٢٢٦ 
٤٠,٢٤٩ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
٢,٠٠٠ 

٤٣٠,٨٨٨
٦٣٣,٦٢٠

استهالك  وإطفاء 
ممتلكات ومعدات

  
ممولة من 

جهات 
مانحة

 
٩,١٨٧ 

٢٢,٨٦٨ 
٨,٢٠٦ 

١٣,٧٣٦ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٣,٩٩٧

٤١,٠١٨
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جهات 

مانحة
 

٩,١٨٧ 
٢٢,٨٦٨ 

٨,٢٠٦ 
١٣,٧٣٦ 

٨٠,٦٠٠ 
١٠,٥٣٩ 

٦٦,٩٤٠ 
٦٧,٣٥٦ 

٥,٢٢٦ 
٤٠,٢٤٩ 

٧٣,٨١١ 
٩,٩٠٠ 

٥٥,٧٩٢ 
٦,٩٩٠ 

١١,٤٨٥ 
٢,٠٠٠ 

٤٨٤,٨٨٥
٦٧٤,٦٣٨

 

 
 

  
 

  -: ما یلي اإلیرادات األخرىتشمل 
 

     
     
  ١٣٤,٤١٦    ٣٣,٤٥٠  غرامات

 ٩,٧٣٤   ١٦,٤٣٤  جلربط ودائع قصیرة األ فوائد
  -   ١٥,٥٤٠  لتأمین المركبات الفلسطیني مساهمات في تمویل النظام

  -    ٢,٢١٨  أرباح بیع ممتلكات و آالت و معدات 
  -    ٧٠٠  عوائد بیع كراسة عطاء

  ١٤٤,١٥٠   ٦٨,٣٤٢  
 
 
  
 

  -: ما یلي الموظفین مصاریفتشمل 
 

     
     

  ١,٤٦٦,٤٢٠    ١,٤١٢,٩٦٠  رواتب وأجور وعالوات الموظفین
  ٢٠٦,٨٦١    ١٦٤,١٩٠  مخصص تعویض نهایة الخدمة 

  ٥٤,٠٢٣    ٦٧,٠٧٨  تأمین صحي
  ٧٢,٧١٠    ٦٠,٥٩٦  تدریب و عالوات سفر مصاریف

  ٥٢,٢٥٣    ٥٢,٧٠٥  التوفیرمساهمة الهیئة في صندوق 
  ١,٨٥٢,٢٦٧    ١,٧٥٧,٥٢٩ 

 
 

  
 

  -: ما یلي اإلداریة والعمومیة المصاریفتشمل 
 

     
     

  ١١٥,٠٦٨   ١١٣,١١١  إیجارات و تنظیف
  ٦٦,٧٦٠    ٦٨,٩١٤  خدمات واتصاالت

  ٤٠,٥٤٣    ٤١,٦١٥  قلیمیةإ رسوم واشتراكات في مؤسسات دولیة و 
  ٢٧,٢٥٠   ٤٠,٦٠٠  مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة

  ٢٦,٠٣٧   ٣٠,١١٢  مصاریف صیانة 
  ٢٣,٧٩١    ٢٢,٨٩٣  قرطاسیة ومطبوعات 

  ٢٧,٣٠١    ٢٢,٦٤٨  تأمینات
  ٣١,٦٩٥    ٣٣,١٧٧  أتعاب استشاریة ومهنیة

 ٦,١٩٢   ٧,٠٦٥  ضیافة
  ٢,٧٣٢   ٣,٥٠٠  إعالنات

  ٦٠,٠٠٠    -  الكترونیةاستئجار أنظمة 
  ٦٨٢    ٣,٨٧٨  أخرى

  ٤٢٨,٠٥١   ٣٨٧,٥١٣  
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في  دوالر أمریكي ٥٢,١٩٤و  ممتلكات وآالت ومعداتفي دوالر أمریكي  ٧٨,٩٠٠هذه البنود استثمارات غیر نقدیة بقیمة  تمثل
دة أو خارجة یة تدفقات نقدیة وار أو لم ینتج عنها  ٢٠١٢موجودات غیر ملموسة تم تمویلها مباشرة من قبل المانحین خالل العام 

یـــرادات موجــودات غیــر ملموســة و اإل وشــراء ممتلكــات وآالت ومعــداتشـــراء (و علیــه تــم اســتثناءها مــن قائمــة التــدفقات النقدیــة 
  ). ٧(بمعیار المحاسبة الدولي رقم عمًال ) المؤجلة الخاصة بها

  
 
  
  

یـة مؤسسـات أیمثل هذا البند المعامالت التـي تمـت مـع جهـات ذات عالقـة والتـي تتضـمن أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العلیـا و 
یـتم اعتمـاد سیاسـات األسـعار والشـروط المتعلقـة بالمعـامالت مـع الجهـات ذات . یسیطرون علیها أو لهـم القـدرة فـي التـأثیر علیهـا

  . العالقة من قبل مجلس إدارة الهیئة
  

  : مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا) مكافآت ورواتب ومنافع أخرى(فیما یلي ملخص لمنافع 
  

     
     

  ٢٧,٢٥٠    ٤٠,٦٠٠  مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة 
 ٦٦٠,٦٩٨   ٦٢٧,٣٣٩  حصة اإلدارة العلیا من الرواتب والمنافع األخرى 

 
 

  
  

یـــرادات واإل النقـــد المعــادلالمالیـــة النقــد و تشـــمل الموجــودات . تتكــون األدوات المالیـــة مــن الموجـــودات المالیــة والمطلوبـــات المالیــة
رصـدة تتكـون المطلوبـات المالیـة مـن الـذمم الدائنـة وبعـض األ. مقبوضة وبعض الموجـودات المتداولـة األخـرىالالمستحقة و غیر 

  .الماليال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة جوهریًا عن قیمتها الدفتریة في تاریخ قائمة المركز  .خرىالدائنة األ
  
  

  
عـدة موجــودات  الهیئـةتمتلـك . تتـألف المطلوبـات المالیـة للهیئـة مـن الـذمم واألرصـدة الدائنــة وبعـض المطلوبـات المتداولـة األخـرى

األخرى مقبوضة وبعض الموجودات المتداولة الیرادات المستحقة وغیر واإل المعادلالنقد والنقد و مالیة مثل الذمم واألرصدة المدینة 
 .والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات الهیئة

 
. لتـزام ویتسـبب فـي خسـارة مالیـة للطـرف اآلخـرإمخاطر االئتمان هي المخاطر التي یعجز فیها أحد طرفي أداة مالیة في تسـدید 

مقبوضة الیرادات المستحقة وغیر واإل د المعادلوالنقالنقد  الهیئة والمتمثلة فيبخصوص جمیع الموجودات المالیة التي تحتفظ بها 
للمخـاطر االئتمانیـة هـي القیمـة المدرجـة بهـا المبینـة فـي الهیئة قصى لتعرض األ الحد وبعض الموجودات المتداولة األخرى، فإن

  .المركز المالي قائمة

 

 
 

 
بشــكل  مخــاطر الســوقمراقبــة أدارة الهیئــة بقــوم ت. تنشــأ مخــاطر الســوق عــن التقلبــات فــي أســعار الفوائــد وأســعار صــرف العمــالت

  .دوري
  
  

  
مبلـــغ  وفقـــًا لمــا وردنـــا مــن المستشـــار القــانوني للهیئـــة ٢٠١٢كــانون أول  ٣١كمــا فـــي  القضــایا المقامـــة علــى الهیئـــة ت قیمـــةبلغــ

 ١٢دینـار أردنـي تمثـل الطعـن بقــرارات صـادرة عـن الهیئـة بفـرض غرامــات بحـق المخـالفین لقـانون األوراق المالیـة رقــم  ٢١,٠٠٠
  .٢٠٠٤لسنة 

  : القضایا المقامة على الهیئة
  بقیمة) ١٤٨/٢٠١١(القضیة المقامة من قبل شركة دار الشفاء ضد الهیئة أمام محكمة العدل العلیا رقم   -أ 

و مسؤولیات مالیة أردني وهي قضیة تتعلق بالطعن بقرار صادر عن الهیئة ولن تتحمل الهیئة أیة أعباء أ دینار) ٧,٠٠٠(
 . مهما كان نوعها

  بقیمة )١٧٨/٢٠١٢(القضیة المقامة من قبل السید محمود قطوش ضد الهیئة أمام محكمة العدل العلیا رقم   - ب 
و مسؤولیات مالیة صادر عن الهیئة ولن تتحمل الهیئة أیة أعباء أدینار أردني وهي قضیة تتعلق بالطعن بقرار ) ٧,٠٠٠(

 .مهما كان نوعها
  بقیمة )١٧٧/٢٠١٢(القضیة المقامة من قبل السید أمیر قطان ضد الهیئة أمام محكمة العدل العلیا رقم   - ج 

و مسؤولیات مالیة اء أوهي قضیة تتعلق بالطعن بقرار صادر عن الهیئة ولن تتحمل الهیئة أیة أعب دینار أردني) ٧,٠٠٠(
 .مهما كان نوعها

 

رة التنفیذ في رام اهللا بحق المذكورین أعاله لتنفیذ قرار فرض الغرامة و ئوتجدر اإلشارة أن الهیئة قامت برفع قضایا تنفیذیة أمام دا
 :هي كما یلي

قضیة تنفیذیة أمام دائرة التنفیذ برام اهللا ضد شركة دار الشفاء موضوعها تنفیذ غرامة بقیمة سبعة أالف دینار أردني، ال   -أ 
 . یمكننا التكهن بنتیجة القضیة بعد

ضد السید محمود قطوش موضوعها تنفیذ غرامة ) ٤٢٣٨/٢٠١٢(قضیة تنفیذیة أمام دائرة التنفیذ برام اهللا مسجلة تحت رقم   - ب 
 . یمكننا التكهن بنتیجة القضیة بعدقیمة سبعة أالف دینار أردني، ال ب

ضد السید أمیر قطان موضوعها تنفیذ غرامة ) ٤٢٣٧/٢٠١٢(قضیة تنفیذیة أمام دائرة التنفیذ برام اهللا مسجلة تحت رقم   - ج 
 .یمكننا التكهن بنتیجة القضیة بعد، ال بعة أالف دینار أردنيبقیمة س

 
 

  
  

فـي المنطقــة یزیـد مــن خطـر ممارســة  قتصـاديواالإن عـدم اســتقرار الوضـع السیاســي  ،تمـارس الهیئـة كافــة أنشـطتها فــي فلسـطین
  .أدائهاالهیئة لنشاطاتها و قد یؤثر سلبًا على 
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في  دوالر أمریكي ٥٢,١٩٤و  ممتلكات وآالت ومعداتفي دوالر أمریكي  ٧٨,٩٠٠هذه البنود استثمارات غیر نقدیة بقیمة  تمثل
دة أو خارجة یة تدفقات نقدیة وار أو لم ینتج عنها  ٢٠١٢موجودات غیر ملموسة تم تمویلها مباشرة من قبل المانحین خالل العام 

یـــرادات موجــودات غیــر ملموســة و اإل وشــراء ممتلكــات وآالت ومعــداتشـــراء (و علیــه تــم اســتثناءها مــن قائمــة التــدفقات النقدیــة 
  ). ٧(بمعیار المحاسبة الدولي رقم عمًال ) المؤجلة الخاصة بها

  
 
  
  

یـة مؤسسـات أیمثل هذا البند المعامالت التـي تمـت مـع جهـات ذات عالقـة والتـي تتضـمن أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العلیـا و 
یـتم اعتمـاد سیاسـات األسـعار والشـروط المتعلقـة بالمعـامالت مـع الجهـات ذات . یسیطرون علیها أو لهـم القـدرة فـي التـأثیر علیهـا

  . العالقة من قبل مجلس إدارة الهیئة
  

  : مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا) مكافآت ورواتب ومنافع أخرى(فیما یلي ملخص لمنافع 
  

     
     

  ٢٧,٢٥٠    ٤٠,٦٠٠  مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة 
 ٦٦٠,٦٩٨   ٦٢٧,٣٣٩  حصة اإلدارة العلیا من الرواتب والمنافع األخرى 

 
 

  
  

یـــرادات واإل النقـــد المعــادلالمالیـــة النقــد و تشـــمل الموجــودات . تتكــون األدوات المالیـــة مــن الموجـــودات المالیــة والمطلوبـــات المالیــة
رصـدة تتكـون المطلوبـات المالیـة مـن الـذمم الدائنـة وبعـض األ. مقبوضة وبعض الموجـودات المتداولـة األخـرىالالمستحقة و غیر 

  .الماليال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة جوهریًا عن قیمتها الدفتریة في تاریخ قائمة المركز  .خرىالدائنة األ
  
  

  
عـدة موجــودات  الهیئـةتمتلـك . تتـألف المطلوبـات المالیـة للهیئـة مـن الـذمم واألرصـدة الدائنــة وبعـض المطلوبـات المتداولـة األخـرى

األخرى مقبوضة وبعض الموجودات المتداولة الیرادات المستحقة وغیر واإل المعادلالنقد والنقد و مالیة مثل الذمم واألرصدة المدینة 
 .والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات الهیئة

 
. لتـزام ویتسـبب فـي خسـارة مالیـة للطـرف اآلخـرإمخاطر االئتمان هي المخاطر التي یعجز فیها أحد طرفي أداة مالیة في تسـدید 

مقبوضة الیرادات المستحقة وغیر واإل د المعادلوالنقالنقد  الهیئة والمتمثلة فيبخصوص جمیع الموجودات المالیة التي تحتفظ بها 
للمخـاطر االئتمانیـة هـي القیمـة المدرجـة بهـا المبینـة فـي الهیئة قصى لتعرض األ الحد وبعض الموجودات المتداولة األخرى، فإن

  .المركز المالي قائمة

 

 
 

 
بشــكل  مخــاطر الســوقمراقبــة أدارة الهیئــة بقــوم ت. تنشــأ مخــاطر الســوق عــن التقلبــات فــي أســعار الفوائــد وأســعار صــرف العمــالت

  .دوري
  
  

  
مبلـــغ  وفقـــًا لمــا وردنـــا مــن المستشـــار القــانوني للهیئـــة ٢٠١٢كــانون أول  ٣١كمــا فـــي  القضــایا المقامـــة علــى الهیئـــة ت قیمـــةبلغــ

 ١٢دینـار أردنـي تمثـل الطعـن بقــرارات صـادرة عـن الهیئـة بفـرض غرامــات بحـق المخـالفین لقـانون األوراق المالیـة رقــم  ٢١,٠٠٠
  .٢٠٠٤لسنة 

  : القضایا المقامة على الهیئة
  بقیمة) ١٤٨/٢٠١١(القضیة المقامة من قبل شركة دار الشفاء ضد الهیئة أمام محكمة العدل العلیا رقم   -أ 

و مسؤولیات مالیة أردني وهي قضیة تتعلق بالطعن بقرار صادر عن الهیئة ولن تتحمل الهیئة أیة أعباء أ دینار) ٧,٠٠٠(
 . مهما كان نوعها

  بقیمة )١٧٨/٢٠١٢(القضیة المقامة من قبل السید محمود قطوش ضد الهیئة أمام محكمة العدل العلیا رقم   - ب 
و مسؤولیات مالیة صادر عن الهیئة ولن تتحمل الهیئة أیة أعباء أدینار أردني وهي قضیة تتعلق بالطعن بقرار ) ٧,٠٠٠(

 .مهما كان نوعها
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رة التنفیذ في رام اهللا بحق المذكورین أعاله لتنفیذ قرار فرض الغرامة و ئوتجدر اإلشارة أن الهیئة قامت برفع قضایا تنفیذیة أمام دا
 :هي كما یلي

قضیة تنفیذیة أمام دائرة التنفیذ برام اهللا ضد شركة دار الشفاء موضوعها تنفیذ غرامة بقیمة سبعة أالف دینار أردني، ال   -أ 
 . یمكننا التكهن بنتیجة القضیة بعد
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 .یمكننا التكهن بنتیجة القضیة بعد، ال بعة أالف دینار أردنيبقیمة س

 
 

  
  

فـي المنطقــة یزیـد مــن خطـر ممارســة  قتصـاديواالإن عـدم اســتقرار الوضـع السیاســي  ،تمـارس الهیئـة كافــة أنشـطتها فــي فلسـطین
  .أدائهاالهیئة لنشاطاتها و قد یؤثر سلبًا على 
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 . مهما كان نوعها
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E. Aggregate income statement for the year ended 31/12/2012

Currency: (US Dollar)

TotalDescription
144,465,157 Written insurance premiums 

(22,691,434)(Reinsurer’s share of written premiums)

121,773,723 Net insurance written premiums 

4,313,134±Change in current risks reserve- mathematical life insurance reserve

(678,381)
±Reinsurer’s share in change of current risks reserve- mathematical life 
insurance reserve 

125,408,476 Net earned premiums 

663,754 Income from insurance activities

3,703,304 Reinsurance commission

(7,635,839)(Paid-up commissions)

51,481 Other revenues from insurance activities

122,191,176 Net revenues from insurance activities

(88,420,157)(Paid-up claims)

(49,450)(Paid-up premiums to cover loss’s surplus)

13,599,780 Reinsurer’s share of paid up claims

(5,393,147)±Change in reserve of outstanding and unreported claims

777,781
±Reinsurer’s share of change in reserve of outstanding and unreported 
claims

(79,485,193)Net incurred claims

(306,523)
(Losses) profits of currency exchange in converting technical reserves 
to US Dollar 

(28,774,136)(Distributed general and administrative expenses)

(3,340,044)(Agency fees and speculation expenses)

(111,905,896)Total expenses of insurance activities 

10,285,280 Net profit of technical insurance activities

11,007,380 Revenues (investments, rents, interests..,etc)

1,113,110 ±Currency differences

422,710Provisions of increase (decrease) in fair value of investments

(8,067,048)(Undistributed administrative expenses)

(1,816,096)(Allowance for doubtful account)

(235,066)(Other expenses)

12,710,270 Net income before tax

(5,436,866)(Value added and income tax)

7,273,404 Net income

Palestine Capital Market Authority
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Mortgage Financing & Leasing Sectors:

The final draft of the Mortgage financing law was approved by the board of directors of 
PCMA in November of this year. The directorate in charge of this sector with the support 

of international consultants worked diligently with other partners like Palestine Monetary 

Authority, the Land Authority, the Higher Judicial Council and other stakeholders to 
come up with this comprehensive up-to-date law, customized to the Palestinian environment 
and  requirements; and the council of ministers is expected to finalize its review during 2013. In 
the meantime, the directorate focused its efforts on organizing the various components 
of the sector by putting in place the necessary regulations and instructions needed for 
its proper working. Moreover attention was given to improve the quality standards of 
real estate appraisers by training them in nearby countries.

As to the leasing sector, the directorate finalized the leasing instructions for income tax 
purposes and these instructions were approved and endorsed by the minister of finance. 
Furthermore, the directorate in cooperation with the Land Authority finalized the 
instructions for the registration of the non-movable assets for leasing purposes. These 
instructions will come into effect when the leasing law is endorsed  by the President of 
Palestine. Finally, the directorate with the aid of IFC is reviewing the leasing instructions 
for the purpose of value added tax (VAT) which are expected to come into effect in 2013.
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D. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2012

Currency: (US Dollar)

Description Total
Non-current assets

Net property, plant and equipment 27,593,474

Real estate investments 51,682,079

Contributions in affiliated companies 9,949,893

Loans for related parties 2,255,146

Financial investments available for sale 30,300,971

Financial investments holding to maturity 15,792,341

Cheques under collections (due after more than 12 months) 311,839

Restricted deposits 500,000

Deferred tax assets 1,992,340

Total non- current assets 140,378,083

Current assets

Financial investments  for trading 24,975,069

Insurance policies, current risk-motor 1,765,362

Insurance policies, current risk-non-life 5,215,112

Insurance policies, reported claims-motor 12,537,763

Insurance policies, reported claims-non-life 11,156,750

Insurance policies- life 1,554,721

Total insurance policies 32,229,708

Accounts receivable for insurance & reinsurance companies 3,930,366

Accounts receivable 63,388,154

(Provision for accounts receivable) (12,917,318)

Accounts receivable, net 50,470,836

Other accounts receivable 6,452,048

Cheques under collections (due within 12 months) 20,329,884

Bank deposits 49,163,951

Cash and cash equivalent 11,882,959

Inventories 178,679

Total current assets 199,613,500

Total assets 339,991,583

Shareholder’s equity and liabilities

Shareholder’s equity

Paid-up capital 67,187,306

Statutory reserve 9,714,116

Optional reserve 4,882,806

Issuance premium (discount) 75,000

Palestine Capital Market Authority
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Cumulative change in fair value 10,666,379

Changes in foreign currency exchange (1,149,957)

Retained earnings (losses) 4,543,317

Minority interest 1,482,952

Treasury stocks (403,694)

Head office current account 11,791,808

Total shareholder’s equity 108,790,033

Surplus of Takaful fund subscribers 126,023

Non-current liabilities

Provision for end of services benefits 8,686,162

Total non-current liabilities 8,686,162

Current liabilities

Insurance policies liabilities

Current risks reserve, motor 27,449,548

Current risks reserve, non-life 14,996,137

Mathematical reserve, life 14,075,738

Total   56,521,423

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory) 49,486,448

Outstanding reported claims reserve, motor (TP) 19,710,244

Outstanding claims reserve, non-life 29,521,310

Unreported outstanding claims reserve 3,962,101

Claims reserve, life 1,063,250

Total 103,743,353

Total current liabilities (insurance policies) 160,264,776

Accounts payable 12,845,327

Accounts payable for insurance & reinsurance companies 9,379,543

Accrued expenses 389,726

Other provisions 13,508,843

Other accounts payable 18,171,027

Accounts payable, banks 2,229,366

Deferred  cheques 5,600,757

Total current liabilities 222,389,365

Total shareholder’s equity and liabilities 339,991,583
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144,465,157150,461,249Total insurance premiums
88,420,15775,572,381Total paid-up claims
79,485,193----Net incurred claims
36,841,184----General and administrative expenses
7,273,404----Net income after tax
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4,543,3174,021,946Retained earnings (losses)

108,790,033101,127,192Total shareholder’s equity
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B. Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2012 (total value of 144,465,157 
US Dollar)

C. Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2012 (total value of 144,465,157 
US Dollar)
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17 GRAND PARK HOTEL & RESORTS (*) HOTEL $ (987,396)

18 PALESTINE ISLAMIC BANK ISBK $ 5,825,988

19  JERUSALEM CIGARETTE JCC JD 1,996,936

20  JERUSALEM PHARMACEUTICALS JPH JD 138,478

21  JERUSALEM REAL ESTATE INVESTMENT JREI $ (284,772)

22  PALESTINE PLASTIC INDUSTRIES LADAEN JD (580,823)

23 AL MASHRIQ INSURANCE (*) MIC $ (847,672) 

24 NATIONAL ALUMINUM AND PROFILE NAPCO JD 159,860

25 THE  NATIONAL  CARTON  INDUSTRY NCI $ 104,714

26  NATIONAL INSURANCE NIC $ 4,756,330

27 NABLUS SURGICAL CENTER NSC JD 512,519

28  PALESTINE DEVELOPMENT & INVESTMENT PADICO $ 18,315,000

29 PALAQAR FOR REAL ESTATE DEV.& MANAGEMENT PALAQAR JD 30,134

30  PALESTINE TELECOMMUNICATIONS PALTEL JD 82,132,000

31 PALESTINE COMMERCIAL BANK PCB $ 62,167

32 PALESTINE ELECTRIC PEC $ 8,414,541

33 PALESTINE INVESTMENT BANK PIBC $ 1,826,277

34 PALESTINE INSURANCE PICO $ (446,937)

35  PALESTINE INVESTMENT & DEVELOPMENT PID JD 266,876

36  PALESTINE  INDUSTRIAL  INVESTMENT PIIC JD 738,176

37  ARAB PALESTINIAN  SHOPPING CENTERS PLAZA JD (910,632) 

38 PALESTINE MORTGAGE & HOUSING CORPORATION PMHC $ 452,691

39 PALESTINE SECURITIES EXCHANGE PSE $ (701,201)

40 PALESTINE  REAL ESTATE INVESTMENT PRICO JD (1,348,407)

41 AL QUDS BANK QUDS $ 3,267,925

42 THE RAMALLAH SUMMER RESORTS RSR JD 45,174

43 AL-TAKAFUL PALESTINIAN INSURANCE TIC $ 932,465

44 TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY TRUST $ 1,703,788

45 UNION CONSTRUCTION  AND  INVESTMENT UCI $ 603,555

46  THE VEGETABLE OIL INDUSTRIES VOIC JD 2,674,307

47 PALESTINIAN DISTRIBUTION & LOGISTICES SRVs WASSEL JD (396,793)

48 WATANIYA PALESTINE MOBILE TELECOMM. WATANIYA $ (23,826,190)

(*) Symbol is suspended.

PEX monthly trading activities, 2012

Al- Quds Index
# of

transactions
Trading
sessions

Value ($)VolumeMonth

476.183,6942231,484,88618,069,722January

482.224,2442125,944,03913,897,427February

486.713,7232038,317,24615,362,088March
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467.413,9252231,276,71413,656,169April

449.743,8002226,286,08014,336,822May

444.003,1211916,773,88112,141,053June

442.273,003237,824,8785,444,270July

432.422,331198,587,0065,044,840August

445.762,9322114,646,4307,574,996September

458.843,3551916,344,75210,181,693October

456.343,1282011,661,7778,620,738November

477.594,1862144,292,75122,974,390December

Insurance Sector :

Major steps were taken by PCMA during 2012 to improve the supervisory role on the insurance sector by 
introducing new directives and instructions aimed at mitigating the risk on insurance companies and 
providing better insurance coverage for the insured. Among these actions was the mandatory requirement 
from all insurance companies to submit an actuarial report with the yearly financial statement prepared by 
an independent actuarial expert. This requirement was felt necessary after PCMA completed the second 
phase of the actuarial study which focused on general insurance and life insurance services. It is noteworthy 
to mention that the first actuarial study was focused on mandatory insurance and was completed in 2011. 
Within the context  of risk mitigation, the insurance directorate focused its attention during 2012 on 
fundamental indicators like capital adequacy, liquidity, type and quality of assets, technical reserves, aging 
of debts, and others and consequently requested  each company to rectify its position through a defined 
business plan with a set time-frame. Moreover, the directorate finalized in cooperation with the ministry of 
transport and the federation of insurance companies the unified vehicle insurance policy which, besides 
electronically linking insurance with vehicle registration will also provide a statistical data base for any 
futuristic planning in this sector. To cope with these developments, the staff of the insurance directorate 
participated in a number of training workshops, attended specialized seminars and conferences and 
received on the job training in the various fields of insurance and risk based inspection.

Key  indicators for Palestinian insurance sector for the year 2012:

A. Financial and operational performance for insurance sector 2011-2012

Currency: (US Dollar)

20122011Description
1010Number of companies
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en
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11199Number of  branches
1,0351,028Number of employees
229239Number of agents
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PEX trading activities, 2011-2012

Market capitalization
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Average daily 
trading value ($)

 Number of
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Trading value 
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 Trading
 volume

Trading 
sessionsYear

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

2,859,140,3751,098,15441,442273,440,440147,304,2082492012

Market capitalization and trading value as percentage of GDP

2012* (%) 2011* (%) Discription

44.5243.32Market capitalization as % of GDP

4.265.69Trading value as % of GDP

*2011 GDP was adopted because 2012 GDP was not published yet.
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2012 

 Company Name Symbol  Currency Net Profit
1 AL – WATANIAH TOWERS ABRAJ $ 223,887

2 THE  ARAB  HOTELS (*) AHC JD (994,006)

3  ARAB  ISLAMIC  BANK AIB $ 648,513

4  AHLIEA INSURANCE GROUP AIG $ (639,340)

5   THE NATIONAL BANK TNB $ 2,021,100

6 ARAB  PAINT PRODUCTS APC JD 515,983

7 AL-AQARIYA TRADING INVESTMENT AQARIYA JD (105,167)

8  ARAB  INVESTORS ARAB JD (63,963)

9  ARAB  REAL  ESTATE  ESTABLISHMENT ARE JD 15,127

10  PALESTINE  POULTRY AZIZA JD 683,797

11 BANK  OF  PALESTINE BOP $ 38,347,397

12  BIRZEIT PHARMACEUTICALS BPC JD 3,523,427

13 AL SHARK ELECTRODE ELECTRODE JD 99,454

14  GLOBALCOM  TELECOMMUNICATIONS GCOM $ (1,119,787)

15  GOLDEN WHEAT MILLS GMC JD 455,567

16 GLOBAL UNITED INSURANCE GUI $ 2,433,201
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Palestine Capital Market Authority:

During 2012 PCMA focused its attention on finalizing certain programs and projects that were initiated 
during 2011. For that matter the board of directors approved the final draft of the mortgage law and sent it 
to the council of ministers for endorsement. It also approved the revised strategic plan and related tasks for 
the years 2012-2014 which were prepared by the executive management and structured on institutional 
risk management basis. Moreover PCMA signed an agreement with the Chartered Institute for Securities 
& Investment (CISI), one of the leading professional financial services training institutes based in London, 
to formulate an educational manual that would serve as the basis for an online qualifying exam for individuals 
wishing to acquire professional licenses in certain fields in the securities sector.
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Another major step taken during 2012 was the signing of a memorandum of understanding (MOU) with 
the Ministry of Transport regarding the electronic linking of vehicle insurance with the vehicle licensing 
department whereby the validity of the insurance policy coincides with the validity of the license. This 
MOU is a precursor to the application in 2013 of the unified vehicle insurance policy for bodily injuries 
and material damages that was prepared by PCMA in coordination with the federation of insurance 
companies.

Corporate Governance:

A two – year action plan (2011-2012) was drafted by PCMA and later approved by the National Committee for 
Corporate Governance which is chaired by PCMA. The core element in this plan is to expand and improve 
the level of compliance of corporations with the code of governance. For that purpose PCMA published a 
study on the general adherence of listed companies  to the code of governance. Furthermore, PCMA 
finalized in cooperation with IFC the companies Scorecard which is basically a self – assessment exercise 
based on a defined compliance questionnaire that ultimately reflects numerically the level of compliance 
of each company. It is noticeable that due to PCMA  and other stakeholders efforts in this field, public 
awareness to corporate governance has risen dramatically but there is a long way ahead to achieve  higher 
levels of adherence by the companies.

Securities Sector:

During 2012, the securities directorate at PCMA oversaw the restructuring of the stock exchange which 
was done according to best practices and enabled it to list at Palestine exchange. The directorate 
fur thermore cooperated with the exchange in order to activate a two tier listing level within the exchange 
compatible with international standards for restructuring secondary exchange (Secondary Market 
Microstructure). Expanded and upgraded disclosure requirements were also introduced to improve 
the level of transparency and compliance with the code of corporate governance. Meanwhile the 
directorate conducted in corporation with international consultants a broad review of its risk 
based inspection methodology and came out with some recommendations which will enhance the 
effectiveness of the system. At the end of 2012, Al-Quds index closed at 477.59 points, up by 0.14% from 
the previous year.

Al-Quds Index Quarterly Performance, 2012

Percentage change  compared 
with 1/1/2012 (%) 

Percentage change 
compared with previous 

quarter (%) 
Al-Quds IndexPeriod

--------476.931/1/2012

2.052.05486.7131/3/2012

-6.90-8.78444.0030/6/2012

-6.540.40445.7630/9/2012

0.147.14477.5931/12/2012
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I am pleased to present the Palestine 
Capital Market  Authority (PCMA)’s Annual 
Report for the year of 2012.    Indeed, the 
year 2012 was full with achievements and 
remarkable developments, as the PCMA 
was able to proceed in promoting the 
Palestinian non-banking financial sector, 
despite a myriad of national and international 
challenges—namely political and economic 
challenges within Palestine, and international 
financial crisis oversees.

Yet, with due dedication and hard work, the 
PCMA was able to successfully complete a 
number of developmental initiatives that 
it started in 2012, which have had, and will 
continue to have, substantial impact on the 
financial sectors governed by the PCMA.  
Namely, in that year, the PCMA drafted a 
new mortgage law and submitted it to the 
Cabinet for its approval.  It also drafted 
financial leasing company licensing 
instructions, as well Instructions for 
Registration of Properties Financed by 
Financial Leasing Companies.

Under the securities sector, the PCMA 
launched new professional programs aimed 
at improving financial brokerage services, 
and also developed globally-recognized 
certificates for professionals in the field of 
financial analysis, financial advisers and 
investment,  which are  based upon 
international best practices. 

Under the insurance sector, the PCMA 
completed an actuarial study—thus 
enabling the PCMA to set  plans for 

insurance companies to overcome 
current challenges and obstacles.  As an 
outcome of the study, the PCMA instructed 
all insurance companies in Palestine to hire 
actuarial experts on an annual basis.  
Furthermore, the PCMA completed the 
work on the unified system that would be 
implemented in the year of 2013.

On corporate governance, the PCMA, 
in cooperation with the IFC, developed 
a score card system that assesses the 
companies’ compliance with the code of 
corporate governance, and the system was 
used for the first time.

Internally, the PCMA developed policies 
and procedures manuals that are based 
on international best practices, modernized 
the IT infrastructure, and developed 
information base for the insurance sector 
that can produce forms and disseminate 
information regarding the sector and help 
in monitoring it in order to mitigate risks.

Last but not least, I would like to thank 
the PCMA staff for their hard work and 
dedication throughout 2012, as well as 
for  the team spir it  that they have 
been demonstrating.  The remarkable 
achievements that the PCMA has undertak-
en throughout 2012 could have not been 
possible without them.  I would also like 
to thank the PCMA’s Board of Directors for 
their continued support and guidance, as 
well as all our local, Arab and international 
partners for their support.
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Palestinian economic indicators 
showed a slowdown in economic 
growth and a rise in the level of 
unemployment during the year 2012. 
This situation however did not come 
as a total surprise to many economists 
and observers due mainly to the 
continued policy of economic 
strangulation practiced by Israel 
which included repeated  withholding 
of Palestinian revenues coupled with 
a remarkable drop in foreign financial 
assistance and partly due to some 
Palestinian legislations that shed some 
uncertainty on the investment climate 
in Palestine .

These factors combined, though with 
variances in their impact, had their toll on 
the level of investment and volume of 
trading at the stock exchange. 
Investment and services companies 
were hardest hit, yet still around two 
thirds of the listed companies were 
able to make profits.

This situation notwithstanding, we still 
believe that the performance of the 
non- banking financial institutions 
was reasonably good and points to 
the existence of economically sound 
players whose activities are regulated 
by PCMA  through a set of legislations 
based on international standards and 
an increasing adherence to corporate 
governance practices.

Finally, PCMA will continue to pursue 
i ts  pol ic y  a imed at  improving the 
entire infrastructure of the financial 
sector according to best international 
standards and practices.
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Revision and completion of  the secondary 
bylaws within the; securities, insurance, 
financial leasing and mortgage finance 
sectors in accordance with IOSCO, IAIS 
and Basel standards, and follow up on 
mortgage finance and financial leasing 
laws issuance.

Insure compliance of targeted sectors 
with capital markets related laws, regulations 
and instructions.

Provide information and data on Capital 
market sectors through developing 
databases and review and develop the 
quality of disclosures. 

Completion of infrastructure needed to 
enhance corporate governance through 
developing corporate governance abiding 
measurement tools, and increase 
corporate governance education and 
awareness.

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

Regulate supervise and oversee the 
securities, insurance, financial leasing and 
mortgage finance sectors in Palestine and 
ensure that their workings comply with 
the principles of transparency, fairness 
and integrity inline with international best 
practices.

Strategic goals

Strategic Plan 2012 - 2014

Improve the efficiency of the technical 
and operational processes through 
developing staff capabil it ies and 
internal work environment.

Create joint frameworks with the local 
stakeholders in order to remove 
conflicts in common work environment.

Implement financial awareness 
programs targeting specific groups and 
the general public, and participate in 
developing the national strategy 
for financial education.

Enhance PCMA presence and exchange 
of experience with local, regional and 
international  bodies through 
par ticipating in regular meetings held 
by these bodies and contribute to the 
work of their technical committees.

•

•

•

•

•

•

•

•

Annual Report 2012

6
Palestine Capital Market Authority

7

Revision and completion of  the secondary 
bylaws within the; securities, insurance, 
financial leasing and mortgage finance 
sectors in accordance with IOSCO, IAIS 
and Basel standards, and follow up on 
mortgage finance and financial leasing 
laws issuance.

Insure compliance of targeted sectors 
with capital markets related laws, regulations 
and instructions.

Provide information and data on Capital 
market sectors through developing 
databases and review and develop the 
quality of disclosures. 

Completion of infrastructure needed to 
enhance corporate governance through 
developing corporate governance abiding 
measurement tools, and increase 
corporate governance education and 
awareness.

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

Regulate supervise and oversee the 
securities, insurance, financial leasing and 
mortgage finance sectors in Palestine and 
ensure that their workings comply with 
the principles of transparency, fairness 
and integrity inline with international best 
practices.

Strategic goals

Strategic Plan 2012 - 2014

Improve the efficiency of the technical 
and operational processes through 
developing staff capabil it ies and 
internal work environment.

Create joint frameworks with the local 
stakeholders in order to remove 
conflicts in common work environment.

Implement financial awareness 
programs targeting specific groups and 
the general public, and participate in 
developing the national strategy 
for financial education.

Enhance PCMA presence and exchange 
of experience with local, regional and 
international  bodies through 
par ticipating in regular meetings held 
by these bodies and contribute to the 
work of their technical committees.

•

•

•

•

•

•

•

•



Annual Report 2012

6
Palestine Capital Market Authority

7

Revision and completion of  the secondary 
bylaws within the; securities, insurance, 
financial leasing and mortgage finance 
sectors in accordance with IOSCO, IAIS 
and Basel standards, and follow up on 
mortgage finance and financial leasing 
laws issuance.

Insure compliance of targeted sectors 
with capital markets related laws, regulations 
and instructions.

Provide information and data on Capital 
market sectors through developing 
databases and review and develop the 
quality of disclosures. 

Completion of infrastructure needed to 
enhance corporate governance through 
developing corporate governance abiding 
measurement tools, and increase 
corporate governance education and 
awareness.

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

Regulate supervise and oversee the 
securities, insurance, financial leasing and 
mortgage finance sectors in Palestine and 
ensure that their workings comply with 
the principles of transparency, fairness 
and integrity inline with international best 
practices.

Strategic goals

Strategic Plan 2012 - 2014

Improve the efficiency of the technical 
and operational processes through 
developing staff capabil it ies and 
internal work environment.

Create joint frameworks with the local 
stakeholders in order to remove 
conflicts in common work environment.

Implement financial awareness 
programs targeting specific groups and 
the general public, and participate in 
developing the national strategy 
for financial education.

Enhance PCMA presence and exchange 
of experience with local, regional and 
international  bodies through 
par ticipating in regular meetings held 
by these bodies and contribute to the 
work of their technical committees.

•

•

•

•

•

•

•

•



Palestine Capital Market Authority

5

Mr. Maher Masri
Chairman

Mr. Abdel – Hafiz Nofal
Deputy Chairman
Ministry of National Economy

Mr. Reyad Abu Shehadeh
Palestinian Monetary Authority

 Mr. Aziz Abdel  Jawad
Private Sector 

Mrs. Mona Masri
Ministry of Finance

Mr. Nabil Abudiab
Banking Sector

Palestine Capital Market Authority

5

Mr. Maher Masri
Chairman

Mr. Abdel – Hafiz Nofal
Deputy Chairman
Ministry of National Economy

Mr. Reyad Abu Shehadeh
Palestinian Monetary Authority

 Mr. Aziz Abdel  Jawad
Private Sector 

Mrs. Mona Masri
Ministry of Finance

Mr. Nabil Abudiab
Banking Sector



Palestine Capital Market Authority

5

Mr. Maher Masri
Chairman

Mr. Abdel – Hafiz Nofal
Deputy Chairman
Ministry of National Economy

Mr. Reyad Abu Shehadeh
Palestinian Monetary Authority

 Mr. Aziz Abdel  Jawad
Private Sector 

Mrs. Mona Masri
Ministry of Finance

Mr. Nabil Abudiab
Banking Sector



His excellency Mahmoud Abbas 
President of  The State of  Palestine

His excellency Mahmoud Abbas 
President of  The State of  Palestine

His excellency Mahmoud Abbas 
President of  The State of  Palestine

His excellency Mahmoud Abbas 
President of  The State of  Palestine



His excellency Mahmoud Abbas 
President of  The State of  Palestine

His excellency Mahmoud Abbas 
President of  The State of  Palestine







Pa
le

st
in

e 
C

ap
ita

l M
ar

ke
t A

ut
ho

rit
y

A
nn

ua
l R

ep
or

t
20

12



Pa
le

st
in

e 
C

ap
ita

l M
ar

ke
t A

ut
ho

rit
y

A
nn

ua
l R

ep
or

t
20

12


