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الدكتور نبيل قسّيس

رئيس مجلس اإلدارة

السيد نظام أيوب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممث ً
ال عن وزارة االقتصاد الوطني

السيد لؤي حنش

السيد إياد نصار

ممث ً
ال عن وزارة المالية

ممث ً
ال عن سلطة النقد الفلسطينية

السيد جوزيف نسناس

السيد حممد رمضان

ممث ً
ال عن المصارف العاملة
في فلسطين

ممث ً
ال عن الشركات المساهمة
الفلسطينية

الدكتور عبد الفتاح أبو شكر

ممث ً
ال عن الشركات المساهمة
الفلسطينية
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“هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين ،وحماية
مصالح المتعاملين فيه”.

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

● ●ال��ن��ه��وض ب��ق��ط��اع ال��ت��أم��ي��ن م��ن خ�ل�ال إع���ادة
هيكلته وتنظيم أوض��اع��ه ،بما يسهم في
تحقيق استقراره ونموه.
● ●تنشيط قطاع األوراق المالية وتعميقه ،وزيادة
الوعي المجتمعي حول أهمية االستثمار فيه.
● ●خلق البيئة المواتية لعمل قطاع تمويل الرهن
العقاري ونموه.
● ●تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير
التمويلي ورفع مساهمته االقتصادية.
● ●إع��داد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على
المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.
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هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس املال يف فلسطني
ومحماية مصاحل املتعاملني فيه.

التنظيم واإلشراف والرقابة على أداء ٍ
كل من قطاعات األوراق املالية ،والتأمني،

والرهن العقاري ،والتأجري التمويلي يف فلسطني ،وتطويرها مبا حيقق مبادئ الشفافية
والعدالة والنزاهة وفقاً ألفضل املمارسات الدولية.
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
الدكتور نبيل قسيس

هذه هي السنة الثالثة التي أقدم فيها للتقرير
السنوي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية،
وأتوجه ،بدايةً  ،بالتهاني إلى أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين في
الهيئة على اإلنجازات التي تحققت هذا العام،
وأشكرهم فردًا فردًا على عملهم ،فما تقوم
به الهيئة وما تحققه من إنجازات وتقدم هو
نتاج عمل فريق .تقوم الهيئة بعملها تحت
الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة
السائدة في فلسطين ،وبذا تتأثر بالمعيقات
نفسها التي تتأثر بها المؤسسات األخرى.
مع ذلك ،حقق القطاعان األهم من القطاعات
التي تشرف عليها الهيئة ،وهما قطاعا
األوراق المالية والتأمين ،نموًا معتبرًا كما تبين
التفاصيل الحقًا ،بما يخدم النمو االقتصادي،
الذي بقي ،مع ذلك ،دون المبتغى بسبب
الظروف المذكورة .ومن أهم ما كانت الهيئة
تصبو إليه في نهاية العام هو ترتيب أوضاع
عملها في قطاع غزة ،بعد أن الحت بشائر
إنهاء االنقسام .ومع إعداد هذا التقرير ،ال يزال
األمل يحدونا أن تعود الهيئة للعمل في قطاع
غزة ،وتمارس صالحياتها ودورها الرقابي على
القطاعات المالية غير المصرفية كافة ،بجانب
قطاع األوراق المالية ،وبخاصة قطاع التأمين
الذي يالمس مصالح جميع المواطنين .وقامت
الهيئة ،أثناء العام ،بالتحضير لذلك ،وأفردت
المخصصات الالزمة في موازنتها.
لعل من اإلنجازات المهمة التي حققتها
الهيئة في العام  2017هو ما قامت به،
بالشراكة مع سلطة النقد ،حيث انتهت من
إعداد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي،
وقدمتها إلى مجلس الوزراء لالعتماد لكي

ُي َ
باشر بالتنفيذ بعد ذلك .ويعتبر البدء
بتنفيذ استراتيجية الشمول المالي من أهم
األهداف التي اختطتها الهيئة ،نظرًا لدور ذلك
في تحقيق قدر أكبر من العدالة االجتماعية،
من خالل ما تتيحه االستراتيجية من فرص
للقطاعات المجتمعية األقل حظًا لالستفادة
من الخدمات المالية ،بما يمكنها من تسخير
تلك الخدمات ألغراضها الحياتية والعملية،
وتحسين واقع حالها .ونحن نتطلع إلى
أن يكون  2018عام بدء ظهور نتائج هذه
االستراتيجية ،وبخاصة أن مجلس الوزراء قد
أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول
المالي في كانون األول .2017
من التطورات التي تستحق التنويه في هذا
التقديم ،الخطوة المهمة التي خطتها الهيئة
على صعيد إنشاء مقر خاص بها ،بعد أن
كانت ،منذ إنشائها ،تقوم بعملها من مكاتب
مستأجرة في عمارة لم تصمم لهذا الغرض،
فقد تم تخصيص قطعة أرض مناسبة من
أراضي الدولة ليقام عليها مبنى هيئة سوق
رأس المال ،وأملنا أن نستطيع في العام
المقبل االنتهاء من التصميم ووضع الحجر
األساس للمقر الجديد ،بما يتفق مع الخطة
االستراتيجية  .2020-2016ويبين هذا التقرير
السنوي إلى أي قدر استطاعت الهيئة تحقيق
أهداف خطتها االستراتيجية لهذا العام ،وما
تأخر من أهداف العام السابق ،بموجب الوتيرة
التي أقرها مجلس اإلدارة ،وال شك أن لدى
الهيئة الكثير من المهام التي تنتظر اإلنجاز،
وستعمل ،جاهدة ،على تحقيقها ،وهي تبقى
ملتزمة بذلك.
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األهداف االسرتاتيجية
●

●النهوض بقطاع التأمني من خالل إعادة هيكلته وتنظيم أوضاعه ،مبا

●

●تنشيط قطاع األوراق املالية وتعميقه ،وزيادة الوعي اجملتمعي حول أمهية

●

●خلق البيئة املواتية لعمل قطاع متويل الرهن العقاري ومنوه.

●

●تطوير اخلدمات اليت يقدمها قطاع التأجري التمويلي ورفع مسامهته

●

●إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على املسامهة يف حتقيق أهداف

يسهم يف حتقيق استقراره ومنوه.
االستثمار فيه.

االقتصادية.

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

أي بيانات مالية
● ●تنظيم اإلفصاح عن ِّ
أو معلومات تخص القطاع المالي غير
المصرفي.

ومهامها
أهداف الهيئة
ّ

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

نصت المادة رقم ( )3من قانون هيئة سوق
رأس المال رقم ( )13لسنة  ،2004على أن
أهداف الهيئة ومهامها تكمن في تهيئة
المناخ المناسب والمالئم لتحقيق استقرار
رأس المال ونموه ،وتنظيم وتطوير ومراقبة
سوق رأس المال في فلسطين ،وحماية
حقوق المستثمرين .وعليها ،في سبيل
تحقيق هذه األهداف ،القيام بما يلي:
ٍّ
كل من سوق األوراق
● ●اإلشراف على
المالية ،بما يكفل سالمة التعامل،
وشركات التأمين ،وشركات التأجير
التمويلي ،وشركات تمويل الرهن
العقاري.
● ●التنظيم والرقابة واإلشراف على
نشاطات المؤسسات المالية غير
المصرفية ،بما في ذلك تداول
األوراق المالية ،والخدمات المالية غير
المصرفية.

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

رسالة الهيئة
التنظيم واإلشراف والرقابة على أداء ٍّ
كل من
قطاعات األوراق المالية ،والتأمين ،والرهن
العقاري ،والتأجير التمويلي في فلسطين،
وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية
والعدالة والنزاهة ،وفقًا ألفضل الممارسات
الدولية.
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إدارة الهيئة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة
أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في شؤون رأس
المال ،يترأسهم رئيس مجلس اإلدارة .وقد تأسس أول
مجلس إدارة للهيئة في العام  ،2006ويشمل مجلس
ال عن وزارة االقتصاد الوطني ،وممث ً
اإلدارة ممث ً
ال عن وزارة
ال عن سلطة النقد الفلسطينية ،وممث ً
المالية ،وممث ً
ال
عن المصارف العاملة في فلسطين ،وممثلين اثنين عن
الشركات المساهمة الفلسطينية المقبولة أسهمها
في هيئة سوق رأس المال.
ويدير الهيئة مدير عام متفرغ من ذوي الخبرة
واالختصاص والكفاءة العالية في الشؤون االقتصادية
بناء على
والمالية ،ويعين بقرار من مجلس الوزراء
ً
تنسيب وزير المالية.

التنظيم اإلداري للهيئة
يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من عدد من اإلدارات
والدوائر على النحو التالي:
● ●اإلدارة العامة لألوراق المالية :تتولى عمليات
التنظيم والرقابة واإلشراف على جميع المتعاملين
في قطاع األوراق المالية من شركات أوراق مالية،
وممتهني المهن المالية وصناديق االستثمار،
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وتطوير قطاع األوراق المالية ،من حيث تحديد
السياسات المطلوبة والمالئمة ،وإعداد األنظمة
والتعليمات ذات العالقة.
● ●اإلدارة العامة للتأمين :تتولى اإلشراف والرقابة
على أعمال التأمين وتطويرها ،وإعداد األنظمة
والتعليمات المنظمة لعمل هذا القطاع.
● ●اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير
التمويلي :تعمل على تنظيم قطاعي الرهن
العقاري والتأجير التمويلي وتطويرهما واإلشراف
عليهما ،من خالل توفير البيئة القانونية والحوافز
االستثمارية ،وزيادة الوعي لدى المستثمرين في
هذا المجال.
● ●اإلدارة العامة للمؤسسات المالية غير المصرفية:
تسعى إلى تنظيم عمل المؤسسات المالية غير
المصرفية واإلشراف عليها ،وتوفير البيئة القانونية
الضرورية لعملها.
تضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من اإلدارات والدوائر
المساندة لعمل الهيئة؛ مثل اإلدارة العامة للدراسات
والتطوير ،واإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية،
ودائرة نظم المعلومات ،ودائرة التدقيق الداخلي ،ودائرة
الشؤون القانونية.

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة
المستشار القانوني

المدقق الخارجي

رئيس المجلس
لجنة التدقيق والمخاطر

اللجنة اإلستشارية للتأمين

لجنة الحوكمة

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام الهيئة

دائرة الشؤون القانونية

اإلدارة العامة
للتأمين

اإلدارة العامة
لألوراق المالية

اإلدارة العامة لتمويل
الرهن العقاري والتأجير
التمويلي

دائرة نظم المعلومات

اإلدارة العامة
للشؤون المالية
واإلدارية

اإلدارة العامة
للدراسات والتطوير

اإلدارة العامة
للمؤسسات المالية
غير المصرفية
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موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة ( )86موظفًا مع نهاية العام  ،2017جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس ،كما
في الجدول أدناه:
المستوى التعليمي

ذكر

أنثى

المجموع

دكتوراه

1

-

1

ماجستير

6

7

13

بكالوريوس

36

19

55

دبلوم

2

5

7

دون الدبلوم

7

3

10

المجموع

52

34

86

التدريب وبناء القدرات
المصرفي ،وتأمينات العنف السياسي ،وتأمين المركبات
اإللزامي والتكميلي ،والتخطيط االستراتيجي والمالي
للمديرين ،والقيادة واإلشراف ،والمنتدى السنوي الثاني
لمسؤولي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
والمعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)IFRS 9والقوائم
المالية الموحدة والمفصلة وفقًا للمعايير الدولية،
إضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة مثل
الشهادة الدولية في األوراق المالية واالستثمار الصادرة
عن معهد ( )CISIفي لندن ،وشهادات متخصصة في
التدقيق الداخلي (.)CIA

تعتبر الهيئة التدريب إحدى وسائل تطوير الكادر
البشري ،وعليه فإنها توليه اهتمامًا خاصًا ،وذلك إيمانًا
منها بأن تطوير قدرات العاملين يساهم ،بشكل
رئيسي ومباشر ،في نجاحها في تطبيق خططها
اإلشرافية والرقابية على القطاعات التي تشرف عليها،
وتحقيقًا لهدفها االستراتيجي في رفع كفاءة العمليات
الفنية والتشغيلية ،من خالل تطوير قدرات العاملين
والبيئة الداخلية .وفي هذا السياق ،عملت الهيئة ،خالل
العام  ،2017على إلحاق موظفيها في عدد من البرامج
التدريبية المتخصصة التي شملت مواضيع عديدة مثل؛
مخاطر السندات ،ودبلوم العلوم اإلكتوارية ،والتأمين

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2017
برامج التأهيل والتدريب
نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المشاركين

الدورات الداخليـة

18

46

الدورات الخارجيـة

15

22
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استراتيجية الهيئة لألعوام 2020 – 2016
عملت الهيئة خالل العام  2015على وضع استراتيجيتها
الخماسية التي تغطي الفترة  ،2020 – 2016حيث أقر
مجلس إدارة الهيئة االستراتيجية في بداية العام ،2016
واحتوت االستراتيجية على خمسة أهداف استراتيجية
وهي:
● ●النهوض بقطاع التأمين ،من خالل إعادة هيكلة
وتنظيم أوضاع القطاع ،بما يسهم في تحقيق
استقراره ونموه.
● ●تنشيط وتعميق قطاع األوراق المالية وزيادة الوعي
المجتمعي حول أهمية االستثمار في قطاع األوراق
المالية.
● ●خلق البيئة المواتية لعمل قطاع تمويل الرهن
العقاري ونموه.
● ●تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير التمويلي
ورفع مساهمته االقتصادية.
● ●إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على
المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.
وينبثق عن األهداف االستراتيجية الواردة أعاله ،اثنان
وعشرون هدفًا فرعيًا مرتبطة بها ،بحيث تستنبط منها
البرامج واألنشطة المرتبطة بتحقيق تلك األهداف ،وقد
تم استخدام نهج التدحرج في تنفيذ االستراتيجية ،حيث
يتم تنفيذ األهداف وفقًا لإلطار الزمني الخاص بها ،ويتم
تحديد محطات مركزية لمراجعة االستراتيجية وتقييم
اإلنجازات ،وتحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ
بعضها ،والعمل على معالجة هذه المعوقات ،إضافة إلى
تقييم الحاجة إلى تعديل بعض األهداف االستراتيجية إذا
لزم األمر استجابة لتطورات أو مستجدات رئيسية تؤثر
على عمل الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها.
وخالل النصف األول من عام  2018عملت الهيئة على
تقييم نتائج تنفيذ االستراتيجية ،وذلك من خالل جلسات

تقييمية ممنهجة بدءًا من التقييم على مستوى كل
وحدة إدارية على حدة وصوالً الى تقييم ما تم إنجازه من
األهداف االستراتيجية واالهداف الفرعية المنبثقة عنها،
وقد غطت فترة التقييم نصف اإلطار الزمني الخاص
باالستراتيجية والممتد من بداية العام  2016وحتى
منتصف العام .2018
حيث تم خالل مرحلة التقييم إعادة النظر في األهداف
الموضوعة واتخاذ ما يلزم من تعديالت قد تطرأ نتيجة
التنفيذ الفعلي واية مستجدات قد تؤثر بشكل مباشر
على طبيعة عمل الهيئة وسعيها في تحقيق األهداف
الواردة في االستراتيجية سواءًا على المستوى الداخلي او
المستوى الخارجي.
وكانت نتائج التقييم مرضية الى حد كبير حيث تم تحقيق
غالبية األهداف المخططة ووفقًا لإلطار الزمني في حين
تم رفع مجموعة من التوصيات الى مجلس إدارة الهيئة
بهدف تعديل واضافة بعض األهداف الفرعية وذلك نتيجة
مستجدات وظروف موضوعية توجب إعادة النظر في هذه
األهداف الفرعية ،وذلك استنادًا الى النهج الذي بنيت عليه
االستراتيجية كونها متدحرجة وديناميكية تستجيب
وبشكل مباشر ألية مستجدات وظروف موضوعية تؤثر
على قطاعات الهيئة وقد تؤدي الى إعادة ترتيب أولويات
العمل في بعض المجاالت والبرامج.
حيث تسعى الهيئة ،من خالل تنفيذ استراتيجيتها الى
تحقيق رسالتها الهادفة الى تنظيم واالشراف والرقابة
على أداء كل من قطاعات األوراق المالية ،والتأمين ،والرهن
العقاري ،والتأجير التمويلي في فلسطين وتطويرها بما
يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقًا لألفضل
الممارسات الدولية ،بما يحقق رؤيتها كهيئة رقابية فاعلة
تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين،
وحماية مصالح المتعاملين فيه.
وعملت الهيئة ،خالل العام  ،2017وبخطى حثيثة ،على
تنفيذ األهداف االستراتيجية واألهداف الفرعية المرتبطة
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بها ،وذلك من خالل تطبيق خطط العمل السنوية التي
يتم وضعها من قبل اإلدارة التنفيذية ،والتي تستند،
باألساس ،إلى تحقيق األهداف الواردة في استراتيجية
الهيئة ،حيث عملت الهيئة على إصدار مجموعة من
التشريعات واألطر القانونية الثانوية ،وتحديدًا فيما يخص
قطاع التأجير التمويلي ،كما تم تطوير مجموعة من
السياسات التنظيمية والرقابية ذات العالقة بقطاعي
التأمين واألوراق المالية ،وتمت إعادة هيكلة اإلدارة العامة
للتأمين في الهيئة ،وذلك وفقًا لمتطلبات مبادئ التأمين
الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة
على قطاع التأمين .ومن جهة أخرى ،استكملت الهيئة،
ومن خالل اإلدارة العامة للتأمين على التحول إلى الرقابة
المبنية على المخاطر ،وما يتطلبه ذلك من انعكاسات
على بيئة األعمال الخاصة بشركات التأمين ،وسرعة
االستجابة للمخاطر ،والتحديات التي تواجه أعمال شركات
التأمين .وتسهم هذه األنشطة والبرامج ،بشكل مباشر،
في تحقيق الهدف االستراتيجي األول الخاص بالنهوض
بقطاع التأمين ،من خالل إعادة هيكلة وتنظيم أوضاع
القطاع ،بما يسهم في تحقيق استقراره ونموه ،وبخاصة
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من خالل خلق بيئة العمل المالئمة الستقرار القطاع ونموه،
ومعالجة القضايا الملحة في قطاع التأمين ،بما يسهم في
تعزيز كفاءة القطاع ،وهو من األهداف الفرعية المرتبطة
بتنفيذ الهدف االستراتيجي األول.
وفي سياق آخر ،أنجزت الهيئة االستراتيجية الوطنية
للشمول المالي خالل العام  ،2017بالتعاون مع الشركاء؛
وبخاصة سلطة النقد الفلسطينية ،ويتوقع البدء بتنفيذ
هذه االستراتيجية خالل العام  2018حال اعتمادها من قبل
مجلس الوزراء .ويسهم تنفيذ األهداف والبرامج الواردة
في استراتيجية الشمول المالي في تحقيق مجموعة من
األهداف الفرعية ،وبشكل مباشر ،وبخاصة تلك المرتبطة
بتعزيز الوعي والمعرفة لدى فئات المجتمع بالقطاعات
التي تشرف عليها الهيئة ،إضافة إلى تطوير المنتجات
والخدمات المقدمة من قبل هذه القطاعات ،بما يلبي
احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني،
وبخاصة تلك الفئات المستهدفة في االستراتيجية
الوطنية للشمول المالي.

اإلجنازات والتحديات
اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة الهيئة تسع جلسات
خالل العام  ،2017ناقش خاللها مجموعة
من المواضيع التي تتعلق بتطوير الهيئة
والقطاعات التي تشرف عليها .فعلى
مستوى قطاع التأمين ،قرر المجلس
الموافقة على منح إجازة ممارسة أعمال
التأمين لشركة تمكين الفلسطينية
للتأمين ،كما وافق المجلس على تعديل
النظام اإللكتروني الفلسطيني لتأمين
المركبات ،كما قرر تمديد عمل لجنة تصفية
شركة المؤسسة العربية للتأمين لمدة
سنة إضافية تنتهي بتاريخ ،2018/6/30
إضافة إلى اتّخاذ مجموعة من القرارات التي
تخص قطاع التأمين ،والتي تهدف إلى
تطوير عمل القطاع ونموه.
وفي قطاع التأجير التمويلي ،قرر مجلس
اإلدارة منح ثالث شركات جديدة رخص
مزاولة أعمال التأجير التمويلي في
فلسطين ،وهذه الشركات هي شركة

جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي ،وشركة
الثريا للتأجير التمويلي ،والشركة المتكاملة
للتأجير التمويلي ،إضافة إلى الموافقة على
تعديل وتنظيم آلية استيفاء رسوم تسجيل
وتعديل طلبات عقود التأجير التمويلي.
وفيما يخص قطاع األوراق المالية ،قرر
المجلس منح شركة الوساطة لألوراق المالية
الموافقة على ممارسة نشاط مدير اإلصدار.
كما اتّخذ المجلس مجموعة من القرارات
على الصعيد الداخلي للهيئة ،من ضمنها
إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه ،واعتماد
مسودة النظام المالي واإلداري لهيئة
سوق رأس المال ،كما صادق المجلس على
الهيكلية المقترحة لإلدارة العامة للتأمين،
إضافة إلى المصادقة على البيانات المالية
السنوية الخاصة بالهيئة ،واعتماد موازنة
الهيئة للعام .2018
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أهم اإلنجازات
استكملت الهيئة ،خالل العام  ،2017تنفيذ خططها
وبرامجها استنادًا إلى المهام الموكلة إليها بموجب
القانون واألهداف االستراتيجية المحددة في الخطة
االستراتيجية لألعوام  .2020-2016وفي هذا السياق،
حققت الهيئة مجموعة من اإلنجازات ،ومن أهمها:
أو ًال .تطوير البيئة القانونية وتعزيز عمليات الرقابة
على القطاعات التي تشرف عليها الهيئة
● ●تعزيز دور قطاعات سوق رأس المال في
المحافظات الجنوبية ،عطفًا على جهود المصالحة
الوطنية ،وانسجامًا مع التوجيهات الحكومية لتعزيز
وبناء على توجيهات
اللحمة بين شطري الوطن
ً
مجلس اإلدارة ،تم تنفيذ زيارة ميدانية للمحافظات
الجنوبية من قبل وفد ضم اإلدارة التنفيذية للهيئة،
وممثلين عن القطاعات التي تشرف عليها ،وذلك
خالل الربع الرابع من العام  ،2017حيث هدفت الزيارة
إلى االطالع عن كثب على سبل تعزيز الدور المهم
الذي تمثله قطاعات سوق رأس المال ،ومساهمتها
في التنمية االقتصادية في المحافظات الجنوبية،
إضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة .كما تم خالل
الزيارة ،تحديد الفرص ،والوقوف على أبرز التحديات
التي نجمت عن تداعيات االنقسام الداخلي ،التي
تحول دون إعادة تفعيل أنشطة القطاعات التي
تشرف عليها الهيئة ،وبخاصة قطاع التأمين ،ومن
ثم العمل على وضع الخطط الكفيلة لمعالجة هذه
التحديات ،بالتعاون مع الشركاء والوزارات المعنية.
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● ●عقد ورشة عمل متخصصة حول الصكوك
اإلسالمية ،هدفت إلى عرض ومناقشة مالمح
تشريعات مقترحة من قبل الهيئة بخصوص
الصكوك اإلسالمية .وتأتي هذه الورشة ضمن
مجموعة من األنشطة التي تنفذها الهيئة في
إطار مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك
الدولي للهيئة ،والهادف إلى تطوير األطر القانونية
والرقابية الخاصة بأدوات التمويل اإلسالمي ،وتحديدًا
الصكوك.
● ●إنجاز الدفعة الثالثة من التسويات الودية
للتعويضات المترتبة على شركة مصر للتأمين،
حيث أنجزت الهيئة وشركة مصر للتأمين (الشركة
المنقول لها التزامات الشركة األهلية المصرية
للتأمين في فلسطين) ،الدفعة الثالثة لعدد من
التسويات الودية لمجموعة من المتضررين الذين
لهم حقوق في ذمة الشركة األهلية المصرية
للتأمين في فلسطين ،حيث قامت شركة مصر
للتأمين بدفع المبالغ المالية التي تم االتفاق عليها
مع المتضررين لتسوية الملفات العالقة بينهم
وبين الشركة.
● ●عقد ورشة عمل متخصصة حول المعالجة
المحاسبية لعقود التأجير التمويلي ،حيث عقدت
الهيئة خالل الربع األول من العام  2017ورشة
عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود
التأجير التمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم

( ،)17واستهدفت الورشة عددًا من أعضاء نقابة
المحاسبين الفلسطينيين.
● ●االنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير قطاع التأمين
المقدم من البنك الدولي ،الذي يهدف إلى مساعدة
الهيئة في تطبيق الرقابة المبنية على المخاطر في
قطاع التأمين ،وترتيبات إعادة التأمين في شركات
التأمين وصياغة ومراجعة التشريعات ذات العالقة
بموضوع الخروج من السوق لشركات التأمين
(.)winding up
● ●مخاطبة الشركات المساهمة العامة بخصوص
معايير التدقيق الدولية ،حيث خاطبت الهيئة خالل
الربع األول من العام  2017الشركات المساهمة
العامة لغرض مواكبة أحدث المستجدات والتطورات
بشأن معايير التدقيق الدولية ،والمتعلقة بتقرير
مدقق الحسابات الذي يعد وسيلة االتصال بين
المدقق ومستخدمي البيانات المالية المدققة،
باعتبارها ركيزة أساسية تعتمد عليها األطراف كافة
في رسم سياساتها.
● ●تنفيذ سلسلة من اللقاءات المتخصصة حول
مفهوم التأجير التمويلي ،وذلك من خالل
استهداف فئات محددة من المجتمع المحلي،
حيث تم عقد لقاء مع شرطة المرور ،وآخر مع هيئة
تشجيع االستثمار ،وتم ،من خالل هذه اللقاءات،
تقديم توضيح حول مفهوم التأجير التمويلي،
ودور الهيئة في الرقابة والتنظيم على القطاع.
وقد ضم اللقاء مع شرطة المرور ،المستوى اإلداري
األول في الشرطة ،وتم بحث المشاكل التي تواجه
القطاع مع شرطة المرور وآليات عالجها .أما اللقاء

الذي استهدف هيئة تشجيع االستثمار ،فقد ضم
الجهات التي تتعامل معها هيئة تشجيع االستثمار،
ولها عالقة باإلعفاءات التي قد تؤثر على التأجير
التمويلي ،حيث تم نقاش المشاكل التي تواجه
القطاع بما يخص اإلعفاءات.
ثانيًا .تعزيز العالقة مع المؤسسات الدولية واإلقليمية
والمحلية
● ●المشاركة في ورشة عمل حول االقتصاد السلوكي
لتثقيف المستثمر وحمايته ،عقدتها المنظمة
الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس المال
( ،)IOSCOوذلك في العاصمة الماليزية كوااللمبور،
حيث عقدت الورشة على هامش فعاليات أسبوع
المستثمر ،وهي مبادرة توعوية أطلقتها منظمة
( )IOSCOوشارك فيها أكثر من  80دولة عضو في
المنظمة حول العالم ،ومن ضمنها دولة فلسطين.
● ●المش��اركة ف��ي لق��اء مجموع��ة خب��راء الحوكم��ة
ح��ول اس��تدامة اإلفصاح والش��فافية ،ال���ذي عقدته
مؤسسة التمويل الدولية في فيينا-النمسا ،وهدف
إلى مناقش���ة تطوير أداة استرشادية لهدف اإلفصاح
المس���تدام في ال���دول النامية مس���تندة إلى منهج
Environmental and Social Governance Matrix
()ESG Matrix
● ●المشاركة في مؤتمر «البنية التحتية وقضايا
التداول في األسواق المالية» ،الذي عقد في مدريد-
إسبانيا ،حيث هدف المؤتمر إلى إطالع المشاركين
على المشاكل التي تواجه األسواق المالية في
التداول ،وذلك عند تطبيق القوانين ذات العالقة،
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وبخاصة قوانين البنوك ،بازل  ،2وغيرها.
● ●المشاركة في مؤتمر التأجير التمويلي الرابع-
الشرق األوسط ،الذي عقد في دبي ،حيث شاركت
الهيئة من خالل عرض تقديمي حول موضوع
التأجير التمويلي للمعدات في فلسطين ،وتم من
خالله تقديم لمحة عن قطاع التأجير التمويلي في
فلسطين ،والنهج الرقابي الذي تتبعه الهيئة في
سياق قيامها بأعمالها ،وتم عرض بيانات إحصائية
واقتصادية تدعم تطلعات الهيئة لهذا القطاع،
وفرص النمو فيه.

ثالثًا .تعزيز التوعية المالية
تشكل التوعية المالية ركنًا مهمًا من واجبات الهيئة
ومسؤولياتها ،وذلك بهدف حماية حقوق المتعاملين
بالخدمات والمنتجات التي تقدمها القطاعات التي تشرف
عليها الهيئة ،ومن أجل زيادة معرفة المواطنين بالحقوق
وااللتزامات المترتبة عليهم نتيجة الستخدامهم هذه
المنتجات والخدمات ،وضمان قدرتهم على المشاركة
في المنظومة المالية بكفاءة وفاعلية ،وبما يحقق فهمًا
أوسع لطبيعة المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها
هذه المؤسسات ،ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة
الهادفة إلى زيادة نسب الشمول المالي في فلسطين.
وخالل العام  ،2017عملت الهيئة على تنفيذ مجموعة
من البرامج التوعوية المبتكرة ،إضافة إلى استكمال
البرامج التوعوية الممنهجة وطويلة األمد ،التي
تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني،
حيث تم تنفيذ التالي:
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● ●تنفيذ فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في
فلسطين ،حيث شاركت فلسطين ،ومن خالل
الهيئة ،في مبادرة دولية تم تنظيمها وإطالقها من
قبل المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق
المال ( ،)IOSCOالتي تتمتع الهيئة بعضويتها
الكاملة فيها منذ العام  ،2014حيث شاركت
في هذه الفعالية ما يقارب  81دولة حول العالم.
ونفذت الهيئة مجموعة واسعة من األنشطة خالل
الحملة التي امتدت أسبوعًا ،وبالتعاون مع مكونات
قطاع األوراق المالية؛ مثل البورصة ،وشركات األوراق
المالية ،حيث تم إنشاء زاوية موحدة على الموقع
اإللكتروني لجميع الشركات المشاركة في الحملة،
وتم استقبال ما يزيد على  460طالبًا وطالبة من
طلبة المدارس في مقرات كافة الشركاء والهيئة،
وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي،
إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الخاصة بهذا
الحدث مع طلبة الجامعات الفلسطينية ،من خالل
استقطاب ما يزيد على  500طالب وطالبة جامعية.
كما استهدفت الحملة جمهور المتعاملين في
قطاع األوراق المالية ،من خالل مجموعة من األنشطة
استهدفتهم خصيصًا.
● ●يوم الشمول المالي العربي ،شاركت هيئة سوق
رأس المال والقطاعات التي تشرف عليها في
فعاليات يوم الشمول المالي العربي ،وهي فعالية
سنوية تم تحديدها من قبل صندوق النقد العربي
في جميع الدول العربية ،وكان العام  2017تحديدًا،
تاريخ  27نيسان ،هو العام األول لهذا النشاط،
حيث شاركت الهيئة ،بالتعاون مع سلطة النقد،
في مجموعة من األنشطة الخاصة بهذا اليوم،
وبالتعاون مع المؤسسات المالية المصرفية وغير
المصرفية.

بوابة التوعية على موقعها اإللكتروني العديد
من المعلومات الغنية التي تهدف إلى رفع الوعي
المالي لمختلف فئات المجتمع ،من خالل تقديمها
بطرق مبسطة ومباشرة؛ مثل األسئلة الشائعة،
وغيرها ،إضافة إلى توضيح مجموعة من أهم
المفاهيم والمصطلحات ،ونشر األخبار التوعوية
والمقاالت المتخصصة.

● ●تطوير وتوقيع وتنفيذ مذكرات تفاهم وتعاون
مع المؤسسات األكاديمية الفلسطينية ،عملت
الهيئة على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة
فلسطين التقنية -خضوري ،إضافة إلى تجديد
مذكرة التعاون الثالثية مع جامعة فلسطين التقنية
خضوري؛ بهدف دمج مساق حوكمة الشركات،
بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
● ●تنفيذ مجموعة من األنشطة التوعوية في
المحافظات الجنوبية ،عملت الهيئة خالل الربع
الرابع من العام  ،2017على تنفيذ زيارة ميدانية
للمحافظات الجنوبية ،تم من خاللها عقد مجموعة
من اللقاءات التوعوية مع فئات مختلفة تضمنت
أعضاء الهيئة العامة لكل من جمعية رجال األعمال،
وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ،إضافة إلى لقاءات
مع طلبة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية
لمجموعة من الجامعات في المحافظات الجنوبية.
● ●التوعية اإللكترونية ،تنشر الهيئة من خالل

● ●استقبال وفود الزيارات المدرسية ،حيث استقبلت
الهيئة في مقرها عددًا من وفود الزيارات التوعوية
من العديد من مدارس محافظات الوطن ،حيث تم
تعزيز معرفتهم بالهيئة ،ودورها ،ومهامها في
الرقابة واإلشراف وتنظيم عمل قطاعات سوق رأس
المال في فلسطين.
● ●المشاركة في فعاليات برامج التدريب والتوظيف،
عملت الهيئة على استقبال عدد من خريجي
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين من خالل
جناحها الخاص في هذه الفعاليات ،وذلك بهدف
تعريفهم بمتطلبات سوق العمل المحلي ،وتحديدًا
في قطاعات سوق رأس المال.
● ●المساهمة في رفد المجالت والدوريات المتخصصة
بأخبار قطاعات سوق رأس المال ،عملت الهيئة
على بث مجموعة من األخبار والمعلومات ،ورفد
مجموعة من أهم المجالت والدوريات المتخصصة
مثل مجلة المراقب االقتصادي ،وبانوراما البورصة،
بأخبار الهيئة وأنشطتها ،إلى جانب أهم البيانات
اإلحصائية لقطاعات سوق رأس المال ،ونشر ما
يخدم أغراض قطاعات عدة.
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● ●استكمال تنفيذ برامج التثقيف المالي مع المؤسسات األكاديمية :تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات ضمن برنامج
الخبير الزائر في كل من جامعات بيرزيت ،وكلية فلسطين األهلية الجامعية ،وفلسطين التقنية -خضوري ،حيث
يهدف هذا البرنامج المتخصص إلى رفع وتعزيز الوعي المالي بين الطلبة وإثراء المعرفة األكاديمية بخبرات عملية،
من خالل زيارة متخصصين في المجاالت المعنية لنقل خبراتهم وتجاربهم العملية ،حيث تم في هذا السياق عقد
مجموعة من اللقاءات تحدث فيها مختصون من الهيئة في مجال التأمين واألوراق المالية والتأجير التمويلي ،كما
استضافت الهيئة مجموعة من أعضاء اللجنة التدريسية لدى كلية االقتصاد واألعمال في جامعة بيرزيت ،تم خالله
تناول قطاع التأجير التمويلي ودوره في االقتصاد الفلسطيني.

24
2017

الشمول المالي
شهد العام  2017تطورًا مهمًا على صعيد الشمول

وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2017/12/5
بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي ،وذلك برئاسة
مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد،
وعضوية كل من :وزارة المالية والتخطيط ،وزارة االقتصاد
الوطني ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة التربية والتعليم
العالي ،سوق فلسطين لألوراق المالية ،جمعية البنوك،
اتحاد الغرف التجارية الصناعية ،االتحاد الفلسطيني
لشركات التأمين ،الشبكة الفلسطينية لإلقراض
(شراكة) ،إضافة إلى خبيرين اثنين تسميهما هيئة
سوق رأس المال وسلطة النقد.

وتهدف االستراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى رفع
نسبة الشمول المالي في فلسطين والبالغة %36.4
من األفراد البالغين لتصل إلى  %50كحد أدنى في نهاية
العام  .2025وتعد فلسطين من أولى الدول العربية
التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول
المالي ،وفقًا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى.

ويسهم الشمول المالي ،بشكل مباشر ،في تحقيق
االستقرار المالي والنمو االقتصادي للدول ،وذلك من
خالل إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام
المالي الرسمي ،وحماية حقوقهم ماليًا ،وإتاحة التمويل
للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.

المالي ،وتحديدًا فيما يخص االستراتيجية الوطنية
للشمول المالي ،حيث تم خالل الربع الرابع من العام
 ،2017تسليم دولة رئيس الوزراء النسخة النهائية من
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي العتمادها من
قبل مجلس الوزراء ،وذلك بعد االنتهاء من إعدادها
بصيغتها النهائية ،وإقرارها من قبل اللجنة التوجيهية
للشمول المالي ،خالل الربع الثالث من العام ،2017
إضافة إلى الخطة التنفيذية الخاصة بها.
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وعرفت االستراتيجية الوطنية الشمول المالي بأنه
«تعزيز وصول واستخدام فئات المجتمع كافة للخدمات
والمنتجات المالية من القنوات الرسمية التي تتناسب
مع احتياجاتهم بالتكلفة والوقت المعقولين ،وحمايته
حقوقهم ،وتعزيز معرفتهم المالية ،بما يمكنهم من
اتّخاذ القرار المالي المناسب».
كما تم خالل العام  ،2017نشر دراسة الشمول المالي
في فلسطين من قبل الهيئة وسلطة النقد ،التي
أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
بناء على نتائج المسح الميداني الشامل
(ماس) ،وذلك
ً
الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل
العام  .2015وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها
شكلت نقطة االنطالق في بناء االستراتيجية الوطنية
للشمول المالي في فلسطين ،وهدف إعدادها إلى
الوصول إلى تشخيص دقيق لواقع الشمول المالي
في فلسطين ،وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه
وانتشاره .وتطرقت فصول الدراسة إلى مواضيع عدة؛
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أهمها :أهداف ومنهجية الدراسة وبنيتها ،عرض الوضع
الراهن لالقتصاد الفلسطيني ،عرض موسع عن مفهوم
الشمول المالي ومستوياته في الدول المتقدمة والنامية
ودوره في التنمية االقتصادية ،عرض لبعض مؤشرات
الشمول المالي الدولية واإلقليمية والعربية .كما شملت
الدراسة فص ً
ال متخصصًا بالقطاع المالي الفلسطيني
بشقيه المصرفي وغير المصرفي ،وصوالً إلى تحليل
وضع الشمول المالي في فلسطين ،تاله فصل حول
وضح نسب الثقافة والمعرفة المالية .كما
القدرة المالية ّ
شملت الدراسة فص ً
ال عن اإلدارة والتخطيط المالي لدى
فئات المجتمع الفلسطيني ،واستعرضت نقاط القوة
والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشمول المالي
الفلسطيني .واختتمت الدراسة بفصل خاص بالنتائج
والتوصيات ،وتعتبر دراسة الشمول المالي مرجعًا غنيًا
للباحثين والدارسين والمهتمين ،حيث تعتبر األولى من
نوعها في فلسطين ،وإحدى أوائل الدراسات من هذا
النوع في المنطقة العربية.

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
تمارس الهيئة نشاطاتها المنصوص عليها في القانون
في ظل العديد من المعيقات والتحديات الداخلية
والخارجية التي من شأنها التأثير على سير أعمالها،
وأنشطة القطاعات التي تشرف عليها ،وينعكس ذلك
على البيئة الكلية لالستثمار في قطاعات سوق رأس
المال التي تراقب عليها الهيئة.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة هو
معالجة آثار االنقسام الداخلي ،حيث هناك مجموعة من
التحديات التي تواجه إعادة تفعيل الدور المهم لقطاعات
سوق رأس المال في المحافظات الجنوبية ،وذلك بعد
استكمال جهود المصالحة الداخلية .ولعل أبرزها هو
فرض المنظومة القانونية واإلجرائية في المحافظات
الجنوبية من قبل الحكومة الفلسطينية ،لما له من
ضرورة حتمية الستعادة األنشطة االقتصادية تحديدًا
نشاط التأمين ،والبت بمصير األحكام القضائية الصادرة
في المحافظات الجنوبية ،وتوحيد األطر القانونية ذات
العالقة بالنشاط االقتصادي؛ مثل قانون الشركات
والضرائب .وعلى مستوى الهيئة ،فإن التحدي األبرز
هو تطبيق الحد األدنى للتعرفة في التأمينات اإللزامية،
وتصويب أوضاع شركات التأمين التي تأسست في
المحافظات الجنوبية ،والتي تمارس أعمال التأمين دون
ترخيص من قبل الهيئة.
أما في قطاع األوراق المالية ،فيعتبر ضعف نمو أحجام
التداول أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع األوراق
المالية ،بما له من أثر سلبي على الموارد المالية للجهات
المكونة للقطاع كالهيئة ،والبورصة ،وشركات األوراق
المالية المرخصة ،ما يؤثر على أداء القطاع ككل ،ويعزى
ذلك لالنعكاس السلبي للظروف السياسية واالقتصادية
في فلسطين ،التي تؤثر ،بشكل مباشر ،على جذب
االستثمارات الخارجية وتوظيفها في القطاعات
االقتصادية ،وتحديدًا قطاع األوراق المالية .كما أن توجه
العديد من المستثمرين المحليين إلى االستثمار
تحد آخر تواجهه البورصة
في البورصات الخارجية ،هو
ٍّ
الفلسطينية ،أضف إلى ذلك التحدي الخاص بالبيئة
القانونية ،الذي نتج عن تعطل عمل المجلس التشريعي
وصالحيته في تشريع وإصدار القوانين التي تعزز البيئة
التي يعمل فيها القطاع ،وأهمها عدم إصدار قانون
شركات حديث وعصري حتى تاريخه ،ما أدى إلى إضاعة
فرص كثيرة لغايات تشجيع االستثمار؛ أهمها السماح

للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها .ويشكل
فرض ضريبة القيمة المضافة على عموالت التداول ،أحد
التحديات المنبثقة عن البيئة القانونية.
ويواجه قطاع تمويل الرهن العقاري العديد من التحديات؛
أبرزها عدم اكتمال البيئة القانونية المنظمة للقطاع،
حيث إن القانون الذي ينظم الرهن العقاري قد وضع
في الحقبة األردنية (قانون وضع األموال غير المنقولة
تأمينًا للدين للعام  ،)1953ولم يطرأ أي تغيير على
هذا القانون منذ ذلك الحين ،حيث إنه ،وحتى تاريخه،
لم يتم اعتماد وصدور قانون تمويل الرهن العقاري
الذي من المتوقع أن يكون لصدوره تأثير إيجابي على
قطاع تمويل الرهن العقاري ،وتحفيز نموه ،والمساهمة
في استقراره ،وتحقيق نوع من التوازن فيما بين أطراف
العالقة التعاقدية.
كما أن محدودية مساحة األراضي المسجلة رسميًا في
دوائر تسجيل األراضي (الطابو) ،التي ال تتجاوز  ،%30ما
زالت تشكل عائقًا أمام نمو هذا القطاع واتساعه بشكل
منظم ،ويعكس ،بشكل حقيقي ،تفاعل قوى العرض
والطلب .كما أن  %17من أراضي الضفة تقع ضمن
المنطقة (أ) و %23ضمن المنطقة (ب) ،أما الجزء األكبر
الذي يقع في المنطقة (ج) بنسبة  ،%60فهو ضمن
االحتالل االسرائيلي ،وبالتالي تقييد االستثمار العقاري
في هذه المنطقة نظرًا لصعوبة الحصول على تراخيص
للبناء ،وصعوبة الحصول على تمويل لالستثمار ،وعزوف
المؤسسات المالية عن اإلقراض في هذه المناطق.
ومن التحديات األخرى التي تواجه القطاع ،انتشار وتوسع
قطاع اإلسكان غير الرسمي ،حيث تتم عمليات البيع
بالتقسيط خارج القطاع الرسمي ،وما قد يترتب على
ذلك من ضياع للحقوق ،وعدم وجود آلية لحماية األطراف
ذات العالقة ،وضياع فرص التمويل عبر القنوات الرسمية
كالمصارف والمؤسسات المالية ،هذا إلى جانب انتشار
ما يسمى بالبيع على الخارطة ،دون وجود آلية لتسجيل
اتفاقيات البيع ،وما يترتب عليها من إشكاليات عديدة.
ومن التحديات التي تواجه شركات إعادة تمويل الرهن
العقاري ،وتشكل عائقًا أمام إنشاء شركات تمويل رهن
عقاري تعمل في السوق األولى ،وجود فائض في السيولة
لدى القطاع البنكي ،وبالتالي استخدام البنوك ألموالها
في عملية اإلقراض العقاري دون الحاجة إلى إعادة تمويل
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هذه القروض ،وسيكون من الصعب على شركات
تمويل الرهن العقاري في السوق األولي المنافسة .كما
تمنح البنوك المقترضين ألغراض اإلقراض العقاري أسعار
فائدة قريبة من سعر فائدة إعادة التمويل المقدم من
شركة إعادة التمويل .أما بخصوص الشركات في السوق
األولي ،فإن تكلفة األموال ستكون أعلى من حيث مصادر
التمويل (سواء االقتراض أو إصدار السندات) والمصاريف
التشغيلية ستشكل جزءًا ال بأس فيه من تكلفة هذه
األموال .ويجب األخذ بعين االعتبار ،أن إصدار السندات
في فلسطين ما زال في بداياته ،وال يوجد أي ميزات أو
محفزات للسندات المدعمة برهونات عقارية.
أما بخصوص نشاط التخمين العقاري ،فيواجه عددًا من
التحديات؛ أهمها عدم توفر المعلومات الالزمة لتحديد
أسعار دقيقه للعقارات ،حيث إن المعلومات المتوفرة،
وإن توافرت في الجهات الرسمية ،ال تعكس بدقة القيمة
الحقيقية لعمليات البيع والشراء .كما أن هناك العديد
من عمليات البيع تتم بناء على وكاالت دورية وعقود
خارج سلطة األراضي ،حيث إن ما يقارب  %30فقط من
األراضي مسجلة في الطابو ،وبالتالي ال يوجد مصدر
موحد للمعلومات يتجه إليه المخمنون للحصول على
المعلومات ،ما يؤثر سلبًا على عمل المخمنين .وأهم
المؤشرات غير المتوفرة هو سعر األساس الذي يمكن
االعتماد عليه للوصول إلى قيم دقيقة للعقارات،
وبالتالي يساعد المخمنين العقاريين في عملهم.
كما أن الوضع السياسي يلعب دورًا كبيرًا في التأثير
على عمل المخمنين ،حيث إن ما يقارب  %60من أراضي
الضفة الغربية هي تحت سيطرة إسرائيلية شبه تامة،
تشمل الصالحيات األمنية والمدنية المتعلقة بملكية
األراضي واستخداماتها والتخطيط والبناء والبنية
التحتية الخاصة بها ،التي تم تصنيفها بالمنطقة (ج).
ويؤثر هذا سلبًا على قدرة المخمنين العقاريين على
تقييم سعر العقارات في هذه المناطق؛ نظرًا ألن معايير
تقييم سعر األرض ،ومن ثم احتساب سعر األساس،
ستختلف وفقًا لتقسيم األرض ،فاألرض في منطقة (ج)
قد تختلف قيمتها عن األراضي في مناطق (أ) و(ب)،
ولكن مع وجود محددات على استخدامات األرض ،قد
تصبح القيمة في حدودها الدنيا ،وأحيانًا في األراضي
القريبة من نقاط عسكرية إسرائيلية تصبح صفرًا.
ومن أهم التحديات التي تواجه المخمنين العقاريين،
النماذج المستخدمة من قبل البنوك ،التي تحد من قدرة
المخمنين العقاريين على استخدام األسس العلمية في
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عملية التخمين امتثاالً لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص،
إال أن الهيئة ،وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،بدأت
بالعمل على تطوير نموذج موحد للتخمين ،بحيث يتيح
للمخمن العقاري استخدام المنهجيات العلمية في
عملية التخمين ،ما سيؤدي إلى تحسين نوعية التقارير
المقدمة من قبلهم ،ويتوقع أن يتم اعتماد النموذج
خالل العام .2018
على الرغم من التطور الملحوظ في أداء قطاع التأجير
التمويلي خالل العام  ،2016من حيث عدد الشركات
العاملة ،وحجم محفظة التأجير التمويلي ،فإن هناك
مجموعة من التحديات التي تعيق توسع نشاط التأجير
التمويلي في القطاعات اإلنتاجية والعقارية واإلنشائية،
يأتي في مقدمتها عدم اكتمال البيئة القانونية المالءمة
والمنظمة لعمل هذه القطاعات ،بما يشمل آلية عمل
النشاط وخصوصيته ،وبخاصة تلك المتعلقة بتعليمات
تسجيل األصول المؤجرة تأجيرًا تمويليًا بأنواعها
المختلفة (مال منقول ،مال منقول خاص ،والمال غير
المنقول) ،وتعليمات المعالجة المحاسبية والضريبية
لعقود التأجير التمويلي ،فيما يخص استفادة المؤجر
من اإلعفاءات الممنوحة للمستأجر؛ كاإلعفاء الجمركي
لإلعاقة.
كما تواجه شركات التأجير التمويلي العاملة في
فلسطين صعوبة في الوصول إلى مصادر تمويل
مستدامة ،للمساهمة في التوسع بعملياتها ،أضف إلى
هذا التحدي قلة الخبرة للعاملين في النشاط ،إضافةً إلى
عدم توفر الوعي التام بهذا الخيار التمويلي وأهميته
بين المواطنين وأصحاب المشاريع.
ويواجه قطاع التأمين العديد من التحديات التي تحد
من تطوره ونموه بالشكل المطلوب ،ولعل من أهمها
انخفاض نسبة الكثافة التأمينية ،وصغر حجم المحفظة
التأمينية ،إضافة إلى المنافسة غير اإليجابية في األسعار
التي اشتدت خالل الفترة الماضية ،وشكلت ضغطًا
على سيولة القطاع ،ومن جهة أخرى ما زالت المحفظة
التأمينية تتسم بالتركز الشديد ،وتعتمد ،بشكل
أساسي ،على تأمين المركبات والتأمين الصحي اللذين
يشكالن ما نسبته  %77من إجمالي المحفظة ،وما زالت
نسب النمو في قطاع التأمين ال ترتقي إلى حجم الفرص
مناح عدة مثل تأمين المنازل،
المتاحة أمام القطاع ،وفي
ٍ
وتأمين المنشآت االقتصادية الصغيرة ومتوسطة
الحجم ،وتأمين الحياة ،وتأمين العمال.

قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع التأجير التمويلي
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قطاع األوراق المالية

البيئة القانونية والتنظيمية

التطورات خالل العام 2017

واصلت الهيئة عبر اإلدارة العامة لألوراق المالية خالل
العام  ،2017جهودها الرامية إلى توفير المناخ المالئم
لالستثمار في األوراق المالية ،والنهوض بسوق رأس
المال الفلسطيني وفق أرقى المعايير والممارسات
الدولية ،وتمكنت من قطع شوط كبير في تناغم تلك
اإلنجازات مع األهداف المؤسسية العامة نحو تحقيق
األهداف االستراتيجية لألعوام .2020 - 2016

وافقت الهيئة خالل العام  2017على تطبيق نظام
االكتتاب اإللكتروني الذي شكل إضافة نوعية جديدة
في عمليات االكتتاب اإللكترونية ،وأهمها مبادرة الهيئة
إلى ضرورة اعتماد رقم المستثمر أساسيًا في عمليات
االكتتاب ،وتم بدء تطبيق النظام من خالل التجربة في
االكتتاب األولي العام لشركة سند.

لقد شهد الثامن عشر من شهر شباط للعام ،2017
مرور  20عامًا على أول جلسة تداول انطلقت في العام
 ،1997حيث شهدت البورصة خالل تلك الفترة مسارات
ونجاحات أوصلتها إلى مصافي البورصات العالمية
واإلقليمية ،مقارنة مع حجمها الصغير وقصر تلك الفترة
نسبيًا .وتأكيدًا على ذلك ،حافظت بورصة فلسطين
على أدائها بنهج ثابت ومتسارع نحو التطوير الداخلي،
واستحداث أفضل الممارسات العالمية اإلقليمية.

وفي إطار جهود الهيئة والبورصة الهادفة إلى التطوير
المستمر في عمليات اإلفصاح ،فقد تم إطالق نظام
اإلفصاح اإللكتروني ( )IFSAHالخاص بالمعلومات غير
المالية خالل العام  ،2017بالتعاون ما بين الهيئة
والبورصة ،بحيث يتيح هذا النظام للشركات اإلفصاح عن
المعلومات غير المالية إلكترونيًا من مكاتبها (،)Online
وتحميلها مباشرة على الموقع اإللكتروني للبورصة،
تم تطبيقه
أسو ًة باإلفصاح عن المعلومات المالية الذي َّ
سابقًا.

بالمقارنة مع العام  ،2016ارتفعت القيمة السوقية
لبورصة فلسطين ما يزيد على النصف مليار دوالر
أمريكي؛ أي ما نسبته  ،%15بسبب إدراج شركة سند،
وقيام مجموعة من البنوك وشركات التأمين برفع
رأسمالها امتثاالً لمتطلبات الجهات الرقابية لدعم وتعزيز
كفاية رأس المال من جهة ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية
باستكمال رأس المال المصرح به من جهة أخرى.

أما على صعيد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
فقد اعتمدت الهيئة نماذج فتح حسابات جديدة تتوافق
مع متطلبات “اعرف عميلك” ،انسجامًا مع التشريعات
المنظمة بهذا الخصوص ،وأبرزها قرار بقانون رقم ()20
لسنة  2015الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وتعليمات مكافحة غسل األموال رقم ( )4لسنة
.2016

وفي سياق آخر ،استمرت الهيئة في العمل على تطوير
اإلطار القانوني والرقابي لقطاع األوراق المالية ،وذلك
من خالل إعداد مسودات لعدد من التشريعات األولية
الجديدة؛ مثل مسودة تعليمات ترخيص الحافظ األمين،
ومسودة تعليمات بيع حقوق االكتتاب .هذا إضافة إلى
دراسة البيئة التنظيمية والتشريعية الالزمة لتنظيم
التمويل اإلسالمي ،وبخاصة الصكوك اإلسالمية ،وحيث،
وبالتعاون مع خبراء من البنك الدولي ،تم تحديد أهم
المتطلبات التشريعية والقانونية الالزمة لتطوير اإلطار
القانوني الناظم للصكوك اإلسالمية ،وتحديد المعيقات
الواجب التعامل معها تمهيدًا للوصول إلى إطار قانوني
متكامل ينظم عمل الصكوك اإلسالمية في فلسطين.

كما ترأست اإلدارة العامة لألوراق المالية فريق إشراف عمل
الهيئة للتقييم الوطني لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وعقدت اجتماعات ولقاءات عمل مكثفة وأعدت
استبيانات وصوالً إلى إعداد التقارير عن المتغيرات كافة
فيما يخص عمل اإلدارات الرقابية في الهيئة .وفي
السياق ذاته ،تم تحديث وتعميم قائمة الدول عالية
المخاطر إلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة انسجامًا
مع توجهات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال،
وتمويل اإلرهاب ،المنبثقة من قرارات مجلس األمن.
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الخدمات المقدمة للقطاع
● ●الترخيص
يعتبر ترخيص نشاطات وأعمال األوراق المالية من المهام
الرئيسية للهيئة ،بما يساهم في المحافظة على
سالمة التعامل في قطاع األوراق المالية ،وحماية القطاع
من المخاطر التي قد يتعرض لها ،وحماية المتعاملين
فيه .وتشمل األعمال التي ترخّ صها الهيئة ،الوساطة

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

وفيما يلي نتائج العام  2017فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:
الشركة

األعمال والنشاطات المالية المرخصة
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،سوق دبي المالي ،سوق أبو ظبي لألوراق
المالية ،سوق المملكة العربية السعودية
الوساطة المالية لحساب الغير

المتحدة لألوراق المالية

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،البورصة المصرية ،سوق دبي المالي ،سوق المملكة
العربية السعودية ،سوق أبو ظبي لألوراق المالية ،السوق األمريكي
الوساطة المالية لحساب الغير

الوطنية لألوراق المالية

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،البورصة المصرية ،سوق دبي المالي،
السوق األمريكي
الوساطة المالية لحسابه

العالمية لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير
خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،سوق دبي المالي
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير

سهم لالستثمار واألوراق المالية

مدير إصدار
خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،سوق دبي المالي ،سوق أبو ظبي لألوراق
المالية ،البورصة المصرية ،بورصة نيويورك
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الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
وكيل إصدار
لوتس لالستثمارات المالية

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،سوق دبي المالي ،سوق أبو ظبي لألوراق
المالية ،سوق المملكة العربية السعودية ،سوق قطر،
البورصة المصرية ،السوق األمريكي
الوساطة المالية لحساب الغير
أمين إصدار

الوساطة لألوراق المالية

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،البورصة المصرية ،سوق دبي المالي ،سوق أبو ظبي
لألوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير
مدير إصدار

العربي جروب لالستثمار

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

أبو غزالة لالستشارات

مدير إصدار

البنك العربي

حافظ أمين

بنك فلسطين

حافظ أمين

إثمار لالستثمار واالستشارات المالية

بنك القاهرة عمان

مدير إصدار
مستشار استثمار
حافظ أمين
أمين إصدار

بورصة فلسطين

نشاط أسواق األوراق المالية

البنك الوطني

حافظ أمين

بنك األردن

حافظ أمين
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● ●الشكاوى
تم التعامل خالل العام  2017مع  4شكاوى مقدمة من
قبل مستثمرين أفراد ،وتم تشكيل لجان تحقيق واتّخاذ
ما يلزم من إجراءات.
● ●التعاون مع الهيئات والسلطات الرقابية المحلية
خالل العام  ،2017تم التعامل مع  42حالة استعالم من
قبل وحدات وهيئات وسلطات رقابية ،وتم التعامل
بمهنية وسرية تامة وإبداء التعاون المطلوب.

● ●اإلصدارات
تقوم الشركات بالحصول على األموال الالزمة لتمويل
مشاريعها وخططها المستقبلية ،إما عن طريق رفع
رؤوس أموالها بإصدار األسهم ،وإما عن طريق االقتراض
بإصدار السندات.
وقد ألزم قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،الشركات

المصدرة عند عملية إصدار األوراق المالية ،أن تقدم
نشرة إصدار إلى الهيئة تتضمن كافة المعلومات
ّ
تمكن المستثمر من اتّخاذ قراره
والبيانات التي
االستثماري ،وتقديم البيانات التي ترى الهيئة ضرورة
ّ
اطالع المستثمر عليها .وتعتبر نشرة اإلصدار المصدر
الرئيسي والموثوق للمعلومات بالنسبة للمستثمرين،
وهي كذلك أول عملية إفصاح يقوم بها المصدر عند
إصدار األوراق المالية.
وتوافق الهيئة على إنفاذ نشرة اإلصدار في حالة
تحقق وتوفر متطلبات قانون األوراق المالية واألنظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ،ولها الحق في
رفض وإيقاف إنفاذ النشرة إذا تبين أنها تحتوي على
بيانات غير صحيحة ،أو غير دقيقة ،أو مضللة ،أو أنها ال
ّ
تمكن المستثمر من اتّخاذ
تتضمن معلومات جوهرية
قراره االستثماري .وفي حال تضمنت النشرة معلومات
وبيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية ،أو تم
حذف هذه المعلومات ،فإن المصدر وأي شخص و ّقع على
هذه النشرة ،يعتبر مخالفًا لقانون األوراق المالية.

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

عدد األسهم

البنك اإلسالمي الفلسطيني

3,500,000

بنك القدس

7,326,000

بنك االستثمار الفلسطيني

1,400,000

بنك فلسطين

4,991,315

العربية الفلسطينية لالستثمار

4,000,000

فلسطين للتأمين

1,000,000

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال أربع شركات عن طريق االكتتاب الثانوي العام ،وهي على النحو التالي:
الشركة

عدد األسهم

البنك اإلسالمي العربي

25,000,000

البنك اإلسالمي الفلسطيني

3,000,000

التكافل الفلسطينية للتامين

650,000
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5,000,000

بنك االستثمار الفلسطيني

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركة عن طريق االكتتاب الخاص ،وهي على النحو التالي:
الشركة

عدد األسهم

بنك االستثمار الفلسطيني

7,000,000

● ●اإلفصاح
يعتبر اإلفصاح الدقيق بشقيه األولي والدوري ،وتوفير
المعلومات للجمهور والمتعاملين في األوراق المالية،
من األهداف الرئيسية للهيئة لغرض الوصول إلى بورصة
تتميز بالعدالة والكفاءة والشفافية .وتقوم اإلدارة العامة
لألوراق المالية بمتابعة التزام الشركات المصدرة لألوراق
المالية بأحكام قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة
 ،2004وتعليمات ونظام اإلفصاح الصادر عن الهيئة
والبورصة ،واتّخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المخالفين.
وتم خالل العام  2017استخدام نظام اإلفصاح اإللكتروني

( )IFSAHالخاص بالمعلومات غير المالية والمشار إليه
سابقًا ،حيث يوفر هذا النظام اإلفصاح عن المعلومات
غير المالية إلكترونيًا ،بما يشمل:
● ●مواعيد وقرارات اجتماعات مجالس اإلدارة.
● ●مواعيد واجتماعات الهيئات العامة العادية وغير
العادية.
● ●بيانات المطلعين واألطراف ذوي العالقة.
● ●األمور الجوهرية التي تؤثر أو قد تؤثر على سعر
الورقة المالية.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام :2017
التقارير الدورية

آخر موعد
لإلفصاح

الشركات
المدرجة

الشركات
الملتزمة

نسبة
االلتزام

البيانات المالية األولية للعام 2016

2017/2/15

48

40

%83.33

التقارير السنوية للعام 2016

2017/3/31

48

45

%93.75

البيانات المالية للربع األول من العام 2017

2017/4/30

49

43

%87.76

التقارير نصف السنوية للعام 2017

2017/8/15

48

45

%93.75

البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

2017/10/31

48

44

%91.67

● ●الرقابة على التداول
تتم الرقابة على التداول في البورصة استنادًا إلى

األوراق المالية ،يتم السير بإجراءات التنبيه وإشعار الجهة

قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة  ،2004وفي حال

المخالفة وإتمام اإلجراءات القانونية بتلك المخالفة.

تم اكتشاف أي سلوك مخالف ،يقوم قسم الرقابة
على التداول بمخاطبة الوسيط للتنبيه عليه لتجنب
هذا السلوك ،وفي حال وجود مخالفات جوهرية تتم
متابعتها بعد الجلسة ،ويتم عمل تحليل موسع
للعمليات التي يشتبه بوجود مخالفات فيها ،ودراسة
تعامالت األطراف ذات العالقة ،وعند تأكيد مخالفة قانون

أصدر نظام الرقابة اإللكتروني المعمول به في اإلدارة
العامة لألوراق المالية خالل العام  ،2017مجموعة من
اإلنذارات الرقابية بخصوص بعض السلوكيات والتعامالت
التي تمت على بعض األوراق المالية المدرجة ،وتمت
معالجة هذه اإلنذارات من قبل دائرة الرقابة على عمليات
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السوق ،بالتعاون مع دائرة التداول والرقابة وشؤون
األعضاء في بورصة فلسطين ،ووفقًا لدليل وإجراءات
العمل المعتمدة في اإلدارة العامة لألوراق المالية.
وفيما يلي اإلجراءات التي قامت بها الهيئة بخصوص
التعامل مع اإلنذارات الرقابية:
● ●اإلنذار الرقابي المتضمن تغيرات غير طبيعية على
أسعار األوراق المالية :تم خالل العام  2017مخاطبة
 6شركات مساهمة عامة مدرجة لالستفسار عن
وجود أي معلومات أو متغيرات جوهرية غير مفصح
عنها للجمهور نتيجة للتغيرات في أسعار بعض
األوراق المالية ،أو زيادة في أحجام التداول لمجموعة
من األوراق المالية المدرجة.
● ●اإلنذار الرقابي المتضمن التأثير على أسعار اإلغالق
لست
لألوراق المالية المدرجة :تم إلغاء األثر السعري
ٍ
من األوراق المالية للشركات المساهمة العامة
المدرجة خالل العام  2017نتيجة االرتفاع المفاجئ
في سعر إغالق الورقة المالية خالل الدقائق الخمس
األخيرة من جلسة التداول .وتأتي معالجة إلغاء األثر
السعري لتعزيز شفافية التداول أمام المستثمرين،
وحماية حقوق المتعاملين في الورقة المالية.
كما تقوم اإلدارة العامة لألوراق المالية بعمليات الرقابة
واإلشراف على أعمال البورصة والمركز ،حيث تم
التفتيش على إجراءات فتح الحساب المتبعة لدى مركز
اإليداع والتحويل في البورصة ،وعمليات إدراج مجموعة
من أسهم الزيادة الناتجة عن عمليات رفع رأس المال
للشركات المساهمة العامة المدرجة ،إضافة إلى فحص
أعمال مركز اإليداع والتحويل في عمليات نقل األسهم

وتنفيذ التحويالت اإلرثية والعائلية.

● ●التحليل المالي والمالءة المالية لشركات
األوراق المالية
يتم تحليل تقارير المالءة المالية لشركات األوراق المالية
بهدف التأكد من التزام شركات األوراق المالية بقانون
األوراق المالية وتعليمات المالءة المالية الصادرة عن
الهيئة ،بما يضمن الحفاظ على سالمة واستقرار أوضاع
شركات األوراق المالية ،والحفاظ على أموال المستثمرين
وحقوقهم .وقد تم توجيه مخالفة واحدة بحق الشركات
المخالفة لتعليمات معايير المالءة المالية ،وتم توجيه
إنذار خطي واحد كعقوبة من الدرجة األولى.

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

اسم الشركة

تاريخ الزيارة

نوع الزيارة

تاريخ الزيارة

نوع الزيارة

الشركة العالمية لألوراق المالية

2017/2/19

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/8/21

متابعة

الشركة المتحدة لألوراق المالية

2017/3/13

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/9/7

متابعة

الهدف األردن فلسطين لألوراق
المالية

2017/3/28

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/9/13

متابعة

شركة الوساطة لألوراق المالية

2017/4/4

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/10/2

متابعة
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شركة سهم لالستثمارات
المالية

2017/5/7

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/10/22

متابعة

الشركة الوطنية لألوراق المالية

2017/5/23

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/12/19

متابعة

شركة العربي جروب لالستثمار

2017/6/6

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/11/19

متابعة

شركة لوتس لالستثمارات
المالية

2017/7/17

تفتيش مبني على
المخاطر

2017/9/24

متابعة

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية
أو ً
ال .بورصة فلسطين
أ .مؤشر القدس
مع نهاية العام  ،2017أغلق مؤشر القدس عند حاجز  574.58نقطة ،مسج ً
ال ارتفاعًا نسبته  %8.38عن إغالقه في نهاية
العام  ،2016والبالغ  530.16نقطة.
ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام :2017

الفترة

مؤشر القدس

التغير مقارنة بالربع السابق ()%

التغير مقارنة بـ 2016/12/28
()%

2016/12/28

530.16

----

----

2017/3/31

538.87

1.64

1.64

2017/6/30

544.36

1.02

2.68

2017/9/30

567.80

4.31

7.10

2017/12/31

574.58

1.19

8.38
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام :2017

2017
580

560

540

520

500

ب .نشاط السوق
يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين  2016و:2017
نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين  2016و2017

السنة

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
جلسات
التداول

المعدل اليومي
عدد
لقيمة األسهم
الصفقات
المتداولة ()$

القيمة السوقية
()$

2016

232,817,327

445,152,369

245

34,010

1,816,948

3,390,122,335

2017

271,163,750

469,070,221

243

53,205

1,930,330

3,891,495,531

%16

%5

%0.82-

%56

%6

%15

يبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين  2016و:2017

*

القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين  2016و2017

الـبــنــد

)%( 2016

)%( 2017

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

25.3

29.0

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

3.3

3.5

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام .2016
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يبين الشكل التالي حجم التداول وقيمته في بورصة فلسطين في العامين  2016و:2017
حجم التداول وقيمته في بورصة فلسطين في العامين  2016و2017
4000

3,891
3,390

3500
3000
2500

2017
2016

2000
1500
1000
469

500

445

271

233

0
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ(

*

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام : 2017

الشهر

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد األسهم
المتداولة

عدد
الصفقات

عدد جلسات
التداول

مؤشر القدس
(نقطة)

كانون الثاني

20,583,736

7,509,343

2,574

22

518.15

شباط

22,965,665

10,930,630

3,240

20

530.31

آذار

28,437,498

16,087,086

3,498

21

538.87

نيسان

28,819,880

17,141,577

3,949

18

517.77

أيار

25,742,192

15,891,346

4,230

21

528.04

حزيران

38,400,521

25,899,202

4,640

17

544.36

تموز

71,567,804

48,474,262

8,839

22

554.18

آب

52,534,717

31,962,697

5,046

22

566.11

أيلول

43,188,828

18,039,150

3,983

17

567.80

تشرين األول

30,541,180

18,469,874

6,377

23

569.76

تشرين الثاني

23,130,387

14,828,577

2,955

20

553.92

كانون األول

83,157,813

45,930,006

3,874

20

574.58

* يشمل النشاط اإلجمالي الصفقات المنفذة خارج القاعة.
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ج .حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2017
فيما يلي أحجام التداول للعام  2017موزعة حسب القطاعات الرئيسية:
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
%4

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
%6

اﻟﺨﺪﻣﺎت

%23

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺨﺪﻣﺎت

%34

%27

%40
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺒﻨﻮك

اﻟﺒﻨﻮك

%3

%30

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
%6

%27

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻌﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
%3

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

%12

%22
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

%10
اﻟﺨﺪﻣﺎت

%32

%9

%47

اﻟﺒﻨﻮك

%32

اﻟﺒﻨﻮك

%29

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
%4

د .الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل العام 2017
مع نهاية العام  ،2017لم يحدث أي تغيير على عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغة ( )48شركة ،حيث
تم خالل العام شطب إدراج الورقة المالية (األسهم) للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق ،وذلك بعد تحويل
الشركة إلى شركة مساهمة خصوصية.

اسم الشركة

رمز الشركة

تاريخ شطب اإلدراج في البورصة

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

BRAVO

2017/6/20

40
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أما بخصوص الشركات التي تم إدراجها خالل العام  ،2017فقد تم إدراج شركة واحدة:

اسم الشركة

رمز الشركة

تاريخ اإلدراج في البورصة

شركة سند للموارد اإلنشائية

SANAD

2017/1/20

هـ .حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2017
قطاع التأمين

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

23,366,806

7,348,765

3,120

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

183,555

286,483

66

المشرق للتأمين

MIC

923,734

994,584

62

التأمين الوطنية

NIC

741,518

2,334,983

219

شركة فلسطين للتأمين

PICO

51,657

133,266

34

التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العامة

TIC

156,340

539,222

5

ترست العالمية للتأمين

TRUST

37,906

170,577

8

25,461,516

11,807,880

3,514

المجموع

قطاع الصناعة

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

العربية لصناعة الدهانات

APC

1,215

9,642

7

دواجن فلسطين

AZIZA

14,845

54,562

40

بيت جاال لصناعة األدوية

BJP

69,358

234,888

47

بيرزيت لألدوية

BPC

1,527,356

7,650,210

289

مصنع الشرق لإللكترود المساهمة
العامة

ELECTRODE

24,309

68,573

10

مطاحن القمح الذهبي

GMC

2,941,788

2,711,010

1,085
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سجاير القدس

JCC

611,272

781,653

299

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

3,346,788

7,346,427

1,023

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

688

2,710

9

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت

NAPCO

6,045

5,362

13

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

207,103

221,511

126

دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACARE

165,345

599,812

66

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

28,403

469,727

97

8,944,515

20,156,087

3,111

المجموع

قطاع الخدمات

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

شركة أبراج الوطنية

ABRAJ

32,013

37,748

69

المؤسسة العربيــة للفنـــادق

AHC

503,475

477,372

62

المؤسسة العقارية العربية

ARE

1,704

697

5

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

BRAVO

735,328

1,419,073

48

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

228,999

415,376

21

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل
العقارات

PALAQAR

1,680

1,157

6

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

12,764,847

85,716,642

6,028

الفلسطينية للكهرباء

PEC

5,978,428

7,330,833

2,750

شركة مصايف رام اهلل

RSR

216,490

842,596

21

الفلسطينية للتوزيع والخدمات
اللوجستية

WASSEL

45,873

26,614

165
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شركة موبايل الوطنية الفلسطينية
لالتصاالت

WATANIYA

المجموع

11,435,935

12,057,835

5,025

31,944,772

108,325,943

14,200

قطاع البنوك والخدمات المالية

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

البنك اإلسالمي العربي

AIB

3,275,841

5,605,195

1,249

بنك فلسطين

BOP

15,140,544

38,484,516

5,220

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

17,387,943

37,656,355

3,019

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

23,862,888

26,377,879

857

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

200

990

2

بنك القدس

QUDS

15,459,301

26,302,910

3,024

البنك الوطني

TNB

3,205,058

5,763,448

849

78,331,775

140,191,292

14,220

المجموع

قطاع االستثمار

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

الشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار (أيبك)

APIC

19,535,525

36,345,261

2,884

العقارية التجارية لالستثمار
المساهمة العامة

AQARIYA

523,400

526,884

105

المستثمرون العرب

ARAB

259,542

277,004

77

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

885

348

5

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

79,481,600

111,702,860

10,666

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

501,103

926,593

27

*

عدد
الصفقات
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فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

5,277,330

20,959,266

182

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

9,876,731

7,480,991

2,392

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

1,771,103

4,605,884

252

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

9,253,953

5,763,929

1,570

126,481,172

188,589,019

18,160

المجموع
* تشمل قيم األسهم المتداولة الصفقات المنفذة خارج القاعة.

و .النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات خالل العام  ،2017وذلك استنادًا إلى البيانات المالية النهائية المقدمة من
الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

البنوك والخدمات المالية

القطاع

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2017

الشركة

رمز التداول

العملة

صافي الربح (الخسائر)

البنك اإلسالمي العربي

AIB

دوالر

6,402,924

بنك فلسطين

BOP

دوالر

54,008,928

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

دوالر

14,531,138

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

دوالر

3,919,258

بنك القدس

QUDS

دوالر

11,180,462

البنك الوطني

TNB

دوالر

9,204,749

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

دوالر

684,201
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التأمين

الصناعة

العربية لصناعة الدهانات

APC

دينار

1,202,581

دواجن فلسطين

AZIZA

دينار

3,181,696

بيرزيت لألدوية

BPC

دوالر

10,016,069

مصنع الشرق لإللكترود

ELECTROD

دينار

66,442

سجاير القدس

JCC

دينار

393,014

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

دوالر

6,163,670

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

دينار

()49,081

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO

دينار

462,067

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

دوالر

157,729

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

دينار

6,838,226

دار الشفاء لصناعة األدوية*

PHARMACARE

دوالر

2,347,850

مطاحن القمح الذهبي

GMC

دينار

1,478,724

بيت جاال لصناعة األدوية

BJP

دينار

1,645,697

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

دوالر

2,637,510

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

دوالر

2,898,440

المشرق للتأمين

MIC

دوالر

3,273,056

التأمين الوطنية

NIC

دوالر

7,699,993

فلسطين للتأمين

PICO

دوالر

3,438,332

التكافل الفلسطينية للتأمين

TIC

دوالر

2,193,584

ترست العالمية للتأمين

TRUST

دوالر

5,435,845
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الخدمات

االستثمار

العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYA

دينار

392,441

المستثمرون العرب

ARAB

دينار

56,264

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

دوالر

15,480

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

دوالر

4,964,000

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

دينار

()27,699

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

دينار

5,504,548

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

دينار

()13,631,771

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

دوالر

10,001,055

االتحاد لإلعمار واالستثمار **

UCI

دوالر

680,309

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
«أيبك»

APIC

دوالر

17,461,978

أبراج الوطنية

ABRAJ

دوالر

2,255,491

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

دينار

()1,518,431

المؤسسة العقارية العربية **

ARE

دينار

--

جلوبال كوم لالتصاالت **

GCOM

دوالر

--

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

دينار

368,698

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل
العقارات

PALAQAR

دينار

90,588

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

دينار

70,528,000

الفلسطينية للكهرباء

PEC

دوالر

8,642,228

شركة مصايف رام اهلل

RSR

دينار

480,887

WASSEL

دوالر

38,502

WATANAIYA

دوالر

()6,645,620

للتوزيع
الفلسطينية
اللوجستية

والخدمات

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
* من واقع البيانات المالية الختامية األولية.
** الشركة موقوفة عن التداول.
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ز .األسهم النشطة خالل العام 2017
يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام :2017

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

79,481,600

111,702,860

10,666

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

12,764,847

85,716,642

6,028

بنك فلسطين

BOP

15,140,544

38,484,516

5,220

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

17,387,943

37,656,355

3,019

الشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار (أيبك)

APIC

19,535,525

36,345,261

2,884

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

23,862,888

26,377,879

857

بنك القدس

QUDS

15,459,301

26,302,910

3,024

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

5,277,330

20,959,266

182

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية
لالتصاالت

WATANIYA

11,435,935

12,057,835

5,025

بيرزيت لألدوية

BPC

1,527,356

7,650,210

289
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قطاع التأمين
البيئة القانونية والتنظيمية
حدد قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13للعام ،2004
وقانون التأمين رقم ( )20للعام  ،2005مهام هيئة
سوق رأس المال الفلسطينية وصالحياتها بصفتها
الجهة المخولة بالرقابة واإلشراف على قطاع التأمين،
وأن تضع سياسات مفصلة تهدف إلى تطوير قطاع
التأمين وتنميته ،وأن تعد األنظمة والتعليمات والقرارات
واألوامر الالزمة لتحقيق غاياتها ،بهدف توفير المناخ
المالئم لنمو صناعة التأمين وتقدمها ،بما يعود بالنفع
العام على مجمل النشاط االقتصادي في فلسطين،
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .وتتولى اإلدارة
العامة للتأمين في الهيئة ،اإلشراف والرقابة على أعمال
التأمين ،والعمل على تطوير هذا القطاع ،ومتابعة
التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات ،واتّخاذ اإلجراءات
الضرورية لضمان ذلك.
وقد استطاعت اإلدارة العامة للتأمين ،أن تبني القواعد
األساسية التي تنطلق منها مهامها ،وأن تترجم بعضًا
من طموحاتها على أرض الواقع .وتحقيقًا لذلك ،جاءت
العديد من األنظمة والتعليمات والقرارات واألوامر التي
تتالءم والتطور النوعي في صناعة التأمين في األسواق
العالمية .وتواصل اإلدارة عملها لتنظيم قطاع التأمين
واإلشراف عليه ،بما يكفل توفير البيئة المالئمة لتطويره
وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني ،وذلك من خالل:
● ●وضع سياسات
مفصلة لتطوير قطاع التأمين
ّ
وتنميته ،وإعداد األنظمة والتعليمات الالزمة
لتنفيذها ،بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.
● ●القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ المالئم لنمو
قطاع التأمين وتقدمه.
● ●الحفاظ على حقوق ومصالح المؤمنين والمستفيدين
من خدمات التأمين ،والرقي بهذه الخدمات بما يكفل
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حماية حقوق جميع األطراف.
● ●تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.
● ●التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي ،بما يواكب
تطورات السوق.
وعملت الهيئة خالل العام  2017على إعداد مسودة
اإلطار الفني إلصدار «تعليمات اإلدارة والتدقيق في
شركات التامين» حسب ما جاء في األهداف االستراتيجية
للهيئة ،وذلك لتقديمها إلى الدائرة القانونية لدراستها
ورفع التوصيات بخصوصها .وتهدف هذه التعليمات إلى
إيجاد وتطبيق الممارسات السليمة للقائمين على إدارة
الشركة لضمان عمل مجلس اإلدارة بموجب الصالحيات
والمهام الخاصة به ،ما يمكنه من تحقيق رقابة مستقلة
على اإلدارة التنفيذية في الشركة للمحافظة على
حقوق حملة األسهم والسندات في الشركة وأصحاب
المصالح وغيرهم ،من خالل تحري تنفيذ صيغ العالقات
التعاقدية التي تربط بينهم باستخدام األدوات المالية
والمحاسبية السليمة وفقًا لمعايير اإلفصاح الواجبة من
أجل تحقيق الشفافية والعدالة ،مع مراعاه مصالح العمل
والعمال ،والحد من استغالل السلطة في غير المصلحة
العامة ،وااللتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة من
الجهات الرقابية.
وقد حقق قطاع التأمين نموًا خالل العام  2017عن
سابقه ،بلغ حوالي  ،% 18.7وشهد نموًا ملحوظًا مقارنة
مع السنوات الثمانية الماضية أي منذ نهاية العام 2009
وحتى نهاية العام  ،2017بمعدل نمو سنوي بلغ ،%18.1
مئة وأربعه مليون دوالر ،الى
حيث ازدادت المحفظة من ٍ
وخمسة وخمسين مليون دوالر (104,304,394
مئتين
ٍ
 )$ 255,421,729 - $خالل هذه الفترة.

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2017 -2009

مكونات المحفظة التأمينية

2009

2017

نسبة التغير
()%

مجموع أقساط تأمين المركبات

60,551,846

168,650,018

178.5

مجموع أقساط التأمين الصحي

16,816,966

29,783,673

77.1

مجموع أقساط تأمين الحريق

6,822,880

13,292,980

94.8

مجموع أقساط التأمين البحري

1,094,914

1,797,069

64.1

مجموع أقساط تأمين الحياة

2,931,514

5,459,685

86.2

مجموع أقساط تأمين العمال

---

22,195,035

مجموع أقساط التأمين الهندسي

---

5,579,552

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---

4,322,873

مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

---

4,340,844

مجموع أقساط التأمينات العامة*

16,086,274

مجموع أقساط التأمين

104,304,394

255,421,729

144.9

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

التطورات خالل العام 2017
قامت الهيئة بإعادة هيكلة اإلدارة العامة للتأمين بموجب
قرار مجلس اإلدارة رقم  2017/33بتاريخ ،2017/08/20
وذلك لتطوير وتنظيم عمل اإلدارة العامة للتأمين ،ورفع
كفاءة وفاعلية العمليات فيها ،بما يساهم في النهوض
بقطاع التأمين وتطوره وفق أهداف الخطة االستراتيجية
المعتمدة ،حيث ضم الهيكل التنظيمي لإلدارة ثالث
وحدات إدارية رئيسية هي دائرة الرقابة على شركات
التأمين؛ ودائرة انضباط السوق؛ ووحدة سياسات
التأمين وضبط الجودة .وتبنت اإلدارة العامة للتأمين
خالل النصف الثاني من العام  2017نهج اإلشراف المبنى
على المخاطر المتوافق مع المعايير الدولية والممارسات
الفضلى الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين
( ،)IAISوذلك وفقًا لتوصيات خبراء البنك الدولي بهذا
الخصوص ،وتم وضع آلية لتنفيذ عمليات الرقابة على
انضباط السوق تضمنت منهجية الختيار العينة وإجراءات
تتعلق بتوثيق عمليات الرقابة ،وذلك بهدف الرقابة على

انضباط سوق التأمين بشأن مستوى األسعار الصادرة
عن مجلس الوزراء ،وكذلك امتثال شركات التأمين
وأصحاب المهن التأمينية لقواعد السلوك المهنية.
وتم ،خالل العام  ،2017إعداد دراسة معمقة بالتعاون
مع اإلدارة العامة للدراسات والتطوير حول قطاع التأمين
الفلسطيني ،وآفاق نموه ،والتحديات التي تواجهه،
وسبل معالجتها ،كما تم ترخيص شركة تأمين جديدة
تعمل وفق صيغة التأمين التكافلي.
كما عملت الهيئة ،خالل العام  ،2017على التواصل
مع سلطة النقد الفلسطينية بشأن ربط القطاعات
االقتصادية الخاضعة إلشراف هيئة سوق رأس المال
بنظام االستعالم االئتماني ،والسيما قطاع التأمين،
وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة
النقد والهيئة.
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وفي السياق ذاته ،استمرت جهود الهيئة ،من خالل
اإلدارة العامة للتأمين ،خالل العام  ،2017في التركيز
على كفاية االحتياطات الفنية المرصودة لدى شركات
التأمين ،وذلك وفق أسس إكتوارية دقيقة ،ورفع وتدعيم
االحتياطيات لمقابلة االلتزامات تجاه حملة الوثائق ،وذلك
من خالل متابعة الخطط التصويبية الموضوعة لبعض
الشركات .ومن جانب آخر ،استمرت الهيئة في متابعة
ومعالجة المطالبات المترتبة عن خروج شركة األهلية
المصرية من السوق الفلسطيني ،وكذلك خروج شركة
العرب للتأمين من السوق.
وفي مجال عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على
قطاع التأمين ،تم رفد اإلدارة بعدد إضافي من الكوادر؛
وبخاصة لدى دائرة انضباط السوق ،وذلك لتعزيز األثر
الرقابي الميداني ليشمل مناطق جغرافية أوسع،
كما تم تنظيم عمل الكادر من خالل توزيع عمليات
انضباط السوق فيما يتعلق بالرقابة على الحد األدنى
لتعرفة تأمين المركبات والعمال ،والرقابة على إصدار
وثائق تأمين المركبات والعمال وفق الوثيقة الموحدة
ادعاءات التعويض على
للمركبات والعمال ،وفحص ّ
شركة التأمين ،والتأكد من تسوية المخالصات في
المدة القانونية ،وفحص أسباب رفض بعض االدعاءات،
كذلك عمل مهمات فحص لتحديد أسباب فروقات اإلنتاج
الشهرية الواردة في كشوف إنتاج شركات التأمين.
وتم تنفيذ  156مهمة رقابة على انضباط السوق ،شملت
المقرات الرئيسية ،وفروع شركات التأمين ،ووكالءها،
وتم اتّخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق الجهات التي
يتبين ارتكابها مخالفات ،حيث شملت هذه اإلجراءات
فرض  11عقوبة مالية بقيمة  12,250دوالرًا أميركيًا،
وفرض  12عقوبة إنذار.

وقد تبنت الهيئة إجراءات واضحة لمتابعة الشكاوى
الواردة إلى اإلدارة العامة للتأمين خالل العام  ،2017التي
بلغ عددها  39شكوى.

الخدمات المقدمة للقطاع
منح ورفض وتجديد إجازات مزاولة شركات
تأمين ووكالء وممتهني المهن التأمينية
قررت الهيئة بجلستها رقم  2017/3منح «شركة تمكين
الفلسطينية للتأمين» إجازة مزاولة في التأمين الصحي،
وتأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية،
وتأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات ،والتأمين
البحري ،وذلك شريطة إكمال اإلجراءات القانونية
المطلوبة .ورفضت الهيئة طلب «شركة التضامن
اإلسالمية للتأمين المساهمة المحدودة» لمزاولة التأمين
حسب قرار رقم  ،2017/13كما رفضت الهيئة طلب
شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري إضافة برامج
تأمين تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،كون الدراسات
المقدمة غير مقنعة ،وال تلبي معظم المعايير التي
حددتها الهيئة.
وتم تجديد تراخيص شركات التأمين وأصحاب المهن
التأمينية ،حيث تم ترخيص  63من أصحاب المهن
التأمينية (خبير معاينة لتقدير األضرار؛ ووسيط تأمين؛
و 5محققي تأمين؛ و 56وكيل تأمين) ،إضافة إلى إلغاء
إجازة  16وكيل تأمين؛ و 3منتجي تأمين.
كما أعدت اإلدارة العامة للتأمين دراسة تتعلق بشركة
الملتزم للتأمين ،التي تأسست وبدأت عملها في قطاع
غزة إبان فترة االنقسام دون إجازة من الهيئة ،وفق أحكام
قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005م.

كما قامت الهيئة بتجديد إجازات المزاولة لشركات التأمين في العام  2017حسب التفصيل التالي؛

الشركة

رقم الرخصة

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته
التأمين الصحي

2

شركة المشرق للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
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التأمين الصحي
3

شركة فلسطين للتأمين

4

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

5

شركة التأمين الوطنية

7

شركة ترست العالمية للتأمين

8

شركة المجموعة األهلية للتأمين

9

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
تأمين الحياة
تأمين الحياة
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
تأمين الحياة
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
تأمين إقراض الرهن العقاري
تأمين الحياة

10

التأمين الصحي
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
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تأمين الحياة
التأمين الصحي

11

الشركة العالمية المتحدة للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

الجدول التالي يوضح أعداد وكالء ووسطاء التأمين وأصحاب المهن التأمينية المساندة كما في نهاية العام :2017

البيان

العدد

وكالء التأمين

241

منتجو التأمين

18

وكاالت (هيئة)

3

وسطاء التأمين

10

وسطاء إعادة التأمين

1

الخبراء اإلكتواريون

3

المصارف المعتمدة لممارسة أعمال التأمين المصرفي

2

خبراء المعاينة لتقدير األضرار

10

شركات إدارة النفقات الطبية والخدمات التأمينية

3

محققو التأمين

69

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 التأمينية المساندة.
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أهم البيانات التشغيلية والمالية لقطاع التأمين للعام 2017
أ .بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2017 - 2016
(العملة :الدوالر األمريكي)

معلومات عامة
نتائج أعمال قطاع التأمين

البيان

2016

2017

عدد شركات التأمين

9

9

عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

128

141

عدد الموظفين في شركات التأمين

1,192

1,245

عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

224

262

مجموع أقساط تأمين المركبات

134,213,535

168,650,018

مجموع أقساط تأمين العمال

19,167,932

22,195,035

مجموع أقساط التأمين الصحي

30,351,609

29,783,673

مجموع أقساط تأمين الحريق

11,780,588

13,292,980

مجموع أقساط التأمين البحري

1,577,480

1,797,069

مجموع أقساط التأمين الهندسي

4,882,896

5,579,552

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

3,780,449

4,322,873

مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

4,545,756

4,340,844

مجموع أقساط تأمين الحياة

4,948,904

5,459,685

إجمالي أقساط التأمين

215,249,149

255,421,729

إجمالي التعويضات المدفوعة

122,632,194

144,320,228

صافي التعويضات المتكبدة

115,371,827

148,857,494

المصاريف اإلدارية والعمومية*

43,232,064

37,935,099

صافي الربح بعد الضريبة

17,860,240

25,963,459

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

16,533,054

21,747,093
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ملخص موجودات ومطلوبات قطاع التأمين

إجمالي الموجودات المتداولة

253,114,949

326,811,407

إجمالي الموجودات غير المتداولة

188,984,115

201,599,040

إجمالي االستثمارات

212,079,547

248,887,118

إجمالي الذمم المدينة

78,401,860

82,458,333

صافي الذمم المدينة

64,620,185

67,423,694

ذمم دائنة

21,727,793

22,451,502

إجمالي الموجودات

442,099,064

528,410,447

إجمالي موجودات عقود التأمين

36,266,963

46,047,196

مجموع المطلوبات غير المتداولة

15,150,004

16,400,278

مجموع المطلوبات المتداولة

271,950,004

323,370,361

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

204,649,436

251,712,136

رأس المال المدفوع

69,550,000

71,200,000

االحتياطي اإلجباري

13,830,614

15,409,521

االحتياطي االختياري

8,722,764

10,424,506

التغير في القيمة العادلة للموجودات

18,543,392

24,388,546

األرباح (الخسائر) المدورة

31,679,187

50,023,638

مجموع حقوق الملكية

154,999,056

188,639,808

* المصاريف اإلدارية العمومية هي مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة وغير الموزعة.

ب .توزيع إجمالي محفظة التأمين البالغة  $255,421,729حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في 2017/12/31
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ج .توزيع إجمالي محفظة التأمين البالغة  $255,421,729وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في
2017/12/31
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د .الميزانية العمومية المجمعة كما في 2017/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

البيان

المجموع
2016

2017

الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات بالصافي

36,907,066

43,253,080

استثمارات عقارية

66,152,025

69,843,376

مساهمات في شركات حليفة

25,820,374

20,798,293

قروض لجهات ذات عالقة

2,646,895

382,956

استثمارات مالية متوفرة للبيع

28,741,124

33,790,342

استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

5,904,158

11,813,159

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد  12شهرًا

1,574,606

2,312,064

ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

1,250,000

1,265,000

موجودات ضريبة مؤجلة

4,037,677

4,455,686
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة
مجموع الموجودات غير المتداولة

15,950,190

13,685,084

188,984,115

201,599,040

الموجودات المتداولة
استثمارات مالية للمتاجرة

13,946,310

12,571,285

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية مركبات

2,621,958

2,654,882

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية تأمينات عامة

6,671,865

6,732,939

ادعاءات مبلغ عنها مركبات
موجودات عقود التأمينّ ،

12,732,040

20,408,883

ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
موجودات عقود التأمينّ ،

13,569,302

15,511,903

671,798

738,589

مجموع موجودات عقود التأمين

36,266,963

46,047,196

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

4,399,143

4,574,954

الذمم المدينة

78,401,860

82,458,333

(مخصص ذمم مدينة)

()13,781,675

()15,034,639

ذمم مدينة بالصافي

64,620,185

67,423,694

أرصدة مدينة أخرى

17,926,230

24,836,257

شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

46,228,248

59,387,773

ودائع بنكية

49,508,949

72,820,887

النقد في البنوك والصناديق

18,059,399

27,232,625

استثمارات عقارية متداولة

2,159,522

11,916,736

253,114,949

326,811,407

442,099,064

528,410,447

موجودات عقود التأمين على الحياة

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

69,550,000

71,200,000

احتياطي إجباري

13,830,614

15,409,521

احتياطي اختياري

8,722,764

10,424,506

330,390

655,390

18,543,392

24,388,546

عالوة (خصم) اإلصدار
التغير المتراكم في القيمة العادلة
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فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()2,055,999

534,661

أرباح (خسائر) مجمعة

31,679,187

50,023,638

حقوق جهات غير مسيطرة

6,364,877

7,183,156

أسهم خزينة

()436,638

()436,638

حساب المركز الرئيسي

8,470,469

9,257,028

154,999,056

188,639,808

0

0

مجموع حقوق الملكية
فائض مشتركي صندوق التكافل
المطلوبات غير المتداولة
مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

11,444,969

12,805,870

قروض طويلة األجل

2,343,264

1,510,901

مطلوبات ضريبية طويلة األجل

1,361,771

2,083,507

0

0

15,150,004

16,400,278

ذمم دائنة طويلة األجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات عقود التأمين
احتياطي أخطار سارية ،مركبات

45,136,905

55,373,765

احتياطي أخطار سارية ،تأمينات عامة

21,440,568

20,958,295

االحتياطي الحسابي ،تأمينات الحياه

9,507,636

9,045,305

المجموع

76,085,109

85,377,365

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها ،إلزامي مركبات
احتياطي ّ

43,846,690

63,886,325

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها ،مادي مركبات
احتياطي ّ

27,800,010

37,545,283

ادعاءات مبلغ عنها ،تأمينات عامة
احتياطي ّ

40,671,174

44,089,625

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

15,036,620

19,299,337

ادعاءات ،تأمينات الحياة
احتياطي ّ

1,209,833

1,514,201

المجموع

128,564,327

166,334,771

مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)

204,649,436

251,712,136

الذمم الدائنة

21,727,793

22,451,502

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

7,869,926

10,442,347

مصاريف مستحقة

1,214,270

309,532
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مخصصات أخرى

5,538,092

6,792,160

أرصدة دائنة أخرى

17,225,286

15,365,422

قروض قصيرة االجل

3,292,763

1,206,124

بنوك دائنة

1,659,848

4,863,458

شيكات آجلة الدفع

8,772,590

10,227,680

271,950,004

323,370,361

442,099,064

528,410,447

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

هـ .قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2017/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

البيان

المجموع
2016

2017

أقساط التأمين المكتتبة

215,249,149

255,421,729

(حصة المعيدين من األقساط المكتتبة)

()31,426,476

()29,170,929

صافي األقساط المكتتبة

183,822,673

226,250,800

 ±التغير في احتياطي األخطار السارية /احتياطي حسابي حياة

()9,603,199

()6,046,460

 ±حصة المعيدين من التغير في األخطار السارية /احتياطي حسابي حياة

3,043,887

()582,323

صافي األقساط المكتسبة

177,263,361

219,622,017

دخل االستثمار من أعمال التأمين

1,260,853

251,851

عمولة إعادة التأمين

7,071,880

5,575,306

(العموالت المدفوعة)

()14,504,831

()16,448,266

إيرادات أخرى من أعمال التأمين

()26,947

11,363

صافي اإليرادات من أعمال التأمين

171,064,316

209,012,271

(التعويضات المدفوعة)

()122,632,194

()144,320,228

(أقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة)

0

0

حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

15,728,466

15,495,080

االدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها
 ±التغير في احتياطي ّ

()10,908,789

()25,844,494

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

2,440,690

5,812,148
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صافي التعويضات المتكبدة

()115,371,827

()148,857,494

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

274,888

2,277,932

(المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة)

()30,482,488

()34,327,756

(مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة)*

()8,951,835

()6,357,860

(مجموع مصاريف أعمال التأمين)

()154,531,262

()187,265,178

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

16,533,054

21,747,093

إيرادات (استثمار ،إيجار ،أرباح بيع أسهم ،فوائد  ...الخ).

18,655,882

15,563,524

 ±فروقات عملة

()1,068,386

()2,203,128

مخصص الزيادة (االنخفاض) في القيمة العادلة لالستثمارات

2,389,408

2,706,948

(مصاريف إدارية غير موزعة)

()12,749,576

()3,607,343

(مخصص ديون مشكوك فيها)

()1,266,504

()976,205

(مصاريف أخرى)

()218,046

()1,658,029

المخصص (المحرر) مقابل قرض صندوق التكافل**

0

0

صافي ربح قبل الضريبة

22,275,832

31,572,860

(ضريبة الدخل والمضافة)

()4,415,592

()5,609,401

صافي الربح

17,860,240

25,963,459

* مصاريف أتعاب الوكالة المضاربة هي بدل أتعاب المساهمين في شركة التكافل عن الجهد المبذول في إدارة عمليات استثمارات التكافل
لمشتركي التكافل.
** المخصص مقابل قرض صندوق التكافل هو الرصيد المتبقي من إجمالي االشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خالل السنة بعد احتساب
التعويضات المستحقة ،وتسديد المطالبات المتكبدة والمصاريف ،ورصد االحتياطيات الفنية ،واستيفاء الشركة ألجرها بصفتها وكي ً
ال عن
المشتركين في إدارة عمليات التكافل.

و .توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في 2017/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

االستثمارات

داخلي

خارجي

األسهم

39,271,474

23,595,432

السندات

0

29,791,257

ودائع بنكية

70,776,717

3,309,170

العقارات

78,274,315

3,485,797

أخرى

382,956

0

المجموع

188,705,462

60,181,656
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ز .احتياطيات التأمين الفنية كما في 2017/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

احتياطيات التأمين الفنية

إجمالي المخصص

حصة معيد التأمين

احتياطي األخطار السارية

76,332,060

9,387,821

االحتياطي الحسابي

9,045,305

738,589

ادعاءات تحت التسوية
احتياطي ّ

147,035,434

35,920,786

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

19,299,337

0

المجموع

251,712,136

46,047,196

ح .صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في 2017/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

*

الشركة

رأس المال المدفوع

حقوق الملكية

المشرق للتأمين

5,200,000

5,682,680

المجموعة األهلية للتأمين

10,000,000

20,896,754

التأمين الوطنية

12,000,000

38,100,802

فلسطين للتأمين

6,000,000

13,338,507

التكافل للتأمين

10,000,000

16,839,124

ترست العالمية للتأمين

10,000,000

50,368,987

العالمية المتحدة للتأمين

8,000,000

15,503,143

مت اليف أليكو

5,000,000

15,087,087

فلسطين لتأمين الرهن العقاري

5,000,000

5,639,568

المجموع

71,200,000

181,456,652

*حقوق الملكية تستثني حقوق جهات غير مسيطرة.
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قطاع تمويل الرهن العقاري
البيئة القانونية والتنظيمية
تم خالل العام  2017البدء بمراجعة تعليمات ترخيص
المخمنين العقاريين رقم ( )3لسنة  2012للتأكد من
مواءمتها للتطورات في الواقع الفلسطيني وتغيرات
السوق ،في حين ال يزال مشروع قانون الرهن العقاري
قيد االعتماد لدى مجلس الوزراء.

 2017بالتنسيق مع المعهد المصرفي الفلسطيني،
ألغراض منح الترخيص وفقًا لتعليمات رقم ( )3لسنة
 2012بشأن ترخيص المخمنين العقاريين ،وقد كان
عدد المشاركين في هذه الدورة  18شخصًا ،وتم عقد
امتحان الحقًا لهذه الدورة تقدم له  16شخصًا.

التطورات خالل العام 2017

والحقًا لدراسة الهيئة للمعيقات التي تواجه المخمنين
في تطبيق التعليمات ،بما يخص آليات التخمين ،تبين
وجود العديد من المشاكل في السوق العقاري التي
من الممكن وصفها بأنها مشاكل هيكلية (Structural
) Deficienciesوالتي تحول دون التطبيق الكامل
للتعليمات الموجودة حاليًا .وأهم هذه المشكالت
تتمثل بعدم وجود قاعدة بيانات للتخمين العقاري
(سجالت منظمة ألسعار العقار) ،بحيث يمكن االستعانة
بها لمعرفة البيوعات المقارنة التي جرت في المنطقة.
كما أن إلزام البنوك للمخمن بالتقيد بنموذج التخمين
الخاص بها ،يحول دون وضع الشروحات الكافية في
التقرير التي هي ليست محل اهتمام بالنسبة للبنك.

ال تزال شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ،وذراعها
التمويلية التابعة لها شركة تمويل الرهن العقاري
الفلسطينية ،الشركة الوحيدة العاملة في قطاع تمويل
الرهن العقاري ،وتحديدًا السوق الثانوي (إعادة تمويل
الرهن العقاري) ،نظرًا لتوفر السيولة لدى البنوك العاملة
في األراضي الفلسطينية ،واتساع النشاط غير الرسمي
في مجال تمويل العقارات.
وانطالقًا من هدف الهيئة االستراتيجي ،والمتمثل في
التشبيك والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية
واألطراف ذات العالقة ،بهدف تنظيم قطاع تمويل الرهن
العقاري وتطويره ،تم االنضمام إلى الفريق الوطني الذي
تم تشكيله من مختلف الوزرات والمؤسسات الرسمية
لتنفيذ «الهدف  :11جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»،
من أجندة التنمية المستدامة  ،2030-2015التي
تشتمل في مجموعها على  17هدفًا ،حيث تم تضمين
ما ورد في الخطة االستراتيجية للهيئة بخصوص قطاع
تمويل الرهن العقاري ضمن التدخالت الالزمة من أجل
تحقيق غايات ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة،
بشكل ُيسهم في تحقيق الهدف  ،11ويضمن حصول
الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة
وميسورة التكلفة ،ورفع مستوى األحياء الفقيرة بحلول
العام  ،2030علمًا أنه تم انتداب ممثلين اثنين من
الهيئة للعمل مع الفريق.
وفيما يخص التخمين العقاري ،ونظرًا ألهمية هذه
المهنة في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يتم منح
القروض على أساسها ،وبالتالي الحد من المخاطر التي
تتعرض لها الجهات المقرضة ،تسعى الهيئة إلى منح
الترخيص لذوي الخبرة والكفاءة ،وعليه ،تستمر الهيئة
في عقد دورات التخمين العقاري واالمتحانات للحصول
على الرخصة ،حيث عقدت دورة تدريبية خالل العام

وعليه ،فقد تم بالتعاون مع جمعية البنوك لتشكيل
لجنة مكونة من ممثلين عن القطاع المصرفي ،وممثلين
عن الهيئة ،وعدد من المخمنين العقاريين ،إلعداد
نموذج تخميني موحد ،بحيث يتوافق محتوى النموذج
مع تعليمات الهيئة واحتياجات المصارف قدر اإلمكان،
وبشكل يضمن توحيد األسس والممارسات في السوق
العقاري ،ويعزز كفاءة المخمنين العقاريين المرخصين،
ويعطي الثقة لمستخدمي هذا التقرير المعمول وفق
أفضل الممارسات العالمية .وفي هذا السياق ،تم عقد
لقاءات عدة ،والوصول إلى صيغة نهائية للنموذج ،وتم
خالل العام  2017إرسال الصيغة النهائية من النموذج
إلى البنوك ،بالتعاون مع جمعية البنوك ،لتزويد التغذية
الراجعة ،حيث سيتم استكمال العمل عليه للوصول
إلى صيغة قابلة للتطبيق يتم تعميمها على البنوك
من خالل سلطة النقد الفلسطينية.
أما على صعيد األشخاص الممتهنين بنشاط التخمين
العقاري ،فقد شهد العام  2017ترخيص ثالثة مخمنين
عقاريين جدد من ضمنهم مخمن عقاري واحد في قطاع
غزة ،ليصبح عدد المخمنين العقاريين المرخصين 54
مخمنًا عقاريًا.
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قطاع التأجير التمويلي
البيئة القانونية والتنظيمية
عملت الهيئة خالل العام  ،2017ممثلة باإلدارة العامة
لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي ،على المتابعة
الحثيثة مع إدارة الشركات ،وذلك لغرض منحهم فترات
لتصويب أوضاعهم ،بما يضمن امتثالهم للتعليمات
الصادرة عن الهيئة ،وهي تعليمات ترخيص شركات
التأجير التمويلي والرقابة عليها رقم ( )1لسنة ،2016
الصادرة في شهر آب من العام  ،2016التي جاءت
تحديثًا للتعليمات المعمول بها سابقًا ،وهي تعليمات
رقم ( )2لسنة  2007بشأن ترخيص شركات التأجير
التمويلي وتعليمات رقم ( )3لسنة  2007بشأن سجل
عقود التأجير التمويلي ،حيث تم بموجب التعليمات
المحدثة منح الشركات فترة لتصويب أوضاعها تنتهي
في شهر آب  ،2017وتمدد لعام إضافي استنادًا إلى
الصالحيات الممنوحة للمدير العام بموجب أحكام
التعليمات المذكورة ،حيث تابعت الهيئة خالل العام
 2017عملية تصويب األوضاع وإجراء التعديالت من
قبل شركات التأجير التمويلي امتثاالً لهذه التعليمات،
وصوالً إلى قاعدة رأسمال قوية تقوم ،من خاللها ،هذه
الشركات بعملها في مجال التمويل ،وبناء نظام رقابة
وضبط داخلي فيها يمكنها من الوصول إلى إدارة
منظمة وكفؤة للعمل ،متضمنه االلتزام بسياسات
اإلدارة وحماية األصول واكتمال السجالت المحاسبية من
خالل وجود نظام محاسبي ،يمكن من خالله الوصول إلى
المعلومات المالية الدقيقة في الوقت المناسب.
كما تم خالل العام  2017المتابعة مع الشركات للتأكد
من توافق عقود التأجير التمويلي الخاصة بها مع
متطلبات قرار معلومات عقد التأجير التمويلي رقم ()1
لسنة  ،2016الذي صدر لتنظيم سجل عقود التأجير
التمويلي ،وحفاظًا على حقوق والتزامات أطراف عقد
التأجير التمويلي ،وذلك تنفيذًا ألحكام المادة ()25
من تعليمات رقم ( )1لسنة  2016بترخيص شركات
التأجير التمويلي والرقابة عليها فيما يخص تسجيل
العقود ،حيث تضمن الحد األدنى من المعلومات التي
يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي ،وقد تم إلزام
الشركات بتنفيذ أحكام هذا القرار منذ صدوره بتاريخ
.2016/11/14
وفي سياق آخر ،تم استكمال التعاون مع وزارة النقل
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والمواصالت وذلك بصدور تعليمات تسجيل المركبات
والمعدات الهندسية المؤجرة تأجيرًا تمويليًا (قرار
رقم  ،)2017/78والصادر بتاريخ  2017/9/10من خالل
عقد اجتماعات عدة خالل العام مع فريق وزارة النقل
والمواصالت لمناقشة المواضيع الرئيسية الواجب أخذها
بعين االعتبار في التعليمات .كما تم خالل العام ،عقد
لقاءات مع سلطة األراضي لمناقشة تعليمات تسجيل
األصول غير المنقولة المؤجرة تأجيرًا تمويليًا التي
ستقوم سلطة األراضي بإصدارها امتثاالً للمادة ( )33من
قرار بقانون التأجير التمويلي.

التطورات خالل العام 2017
شهد العام  2017إقبال المستثمرين على قطاع
التأجير التمويلي ،حيث منحت الهيئة رخصة ممارسة
أعمال التأجير التمويلي لثالث شركات تأجير تمويلي،
وهي :شركة جديكو للتأجير التمويلي ،شركة الثريا
للتأجير التمويلي ،الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي،
ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة
العمل في فلسطين أربع عشرة شركة تأجير تمويلي.
وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التأجير التمويلي
وتطويره ورفع مساهمته االقتصادية في فلسطين،
لما له من أهمية في زيادة عمق النظام المالي وتشجيع
االستثمار في السلع اإلنتاجية والرأسمالية ،وتوسيع
قاعدة التمويل لما يوفره من خيارات تمويلية جديدة،
استنادًا إلى صيغ التأجير التمويلي ،ومساعدة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة لتصبح نشطة اقتصاديًا بشكل
أفضل ،من خالل توفير التمويل الالزم لها ومساعدتها
في اقتناء األصول المنتجة للدخل.

واقع القطاع
سجل أداء شركات التأجير التمويلي انخفاضًا خالل
العام  ،2017مقارنة مع العام السابق ،حيث بلغت قيمة
إجمالي استثمار العقود (إجمالي االستثمار يمثل :الدفعة
المقدمة إن وجدت ( +قيمة الدفعة  Xعدد الدفعات) +
خيار الشراء إن وجد) المسجلة لدى الهيئة ،ما يقارب 85
مليون دوالر أمريكي ،بواقع  1368عقدًا ،كما في نهاية
كانون األول  ،2017مقارنة بالعام  ،2016حيث بلغت
قيمة إجمالي استثمار العقود المسجلة  97مليون دوالر

أمريكي بواقع  2001عقدًا.
ومن المهم اإلشارة إلى أن المركبات ما زالت تشكل
الحصة األكبر من محفظة التأجير ،حيث شكلت ما

نسبته  %88.04من إجمالي قيمة العقود ،أما العقود
الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة ،فشكلت ما
نسبته  ،%8.9والمعدات وخطوط اإلنتاج شكلت ما
نسبته .%3.06

وفيما يلي رسم بياني يوضح إجمالي االستثمار لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين  2017-2016بشكل ربع
سنوي:
ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻌﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات ) 2017-2016ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

27
28

Q4
21

Q3

2016
2017

18
32

Q2

20
17

Q1

19
0

10

5

15

20

30

25

35

أما عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين  2016و ،2017فموضحة بالرسم اآلتي بشكل ربع سنوي:
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻌﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات 2017-2016
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ويعزى هذا االنخفاض في عدد وقيم العقود إلى األحوال السياسية السائدة في فلسطين ،إضافة إلى تحديات تواجه
الشركات تتعلق بالحصول على التمويل الالزم لتمويل أنشطتها والمنافسة.
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أما التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العام  ،2017فهو موضح في الشكل التالي:

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم2017
ﺳﻠﻔﻴﺖ

%1

ﻃﻮﺑﺎس

%1

%2
%3

%2

%4

%9

% 38

%7

% 17

% 16

أن هناك تركزًا عاليًا في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام اهلل بنسبة  ،%38ثم في مدينة نابلس بنسبة
نالحظ ّ
 %17تليها الخليل بنسبة  ،%16وتشكل بقية المحافظات مجتمعة ما مجموعه  %29من إجمالي عدد العقود.
أما من حيث طبيعة المستأجرين بالنسبة لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العام  ،2017فهي موضحة في
الشكل التالي:

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2017

ﺷﺮﻛﺎت

% 24

اﻓﺮاد

% 76
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كما هو واضح في الشكل السابق ،فإن  %76من عدد العقود المسجلة تعود إلى أفراد ،أما اجمالي قيمة العقود وفقًا
لطبيعة المستأجرين في العام  2017فهي موضحة بالشكل التالي:

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2017

ﺷﺮﻛﺎت

% 52

أﻓﺮاد

% 48
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حوكمة الشركات

واصلت الهيئة خالل العام 2017
جهودها في تعزيز حوكمة الشركات لدى
الشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ،إضافة إلى أنشطة رفع
وتعزيز التوعية في حوكمة الشركات،
وفيما يلي ملخص ألهم التطورات التي
شهدها العام  2017على صعيد حوكمة
الشركات:
● ●بدء التطبيق الفعلي لنموذج قياس
حوكمة الشركات ()CG Scorecard
حيث تم خالل الربع الرابع من العام ،2017
التطبيق الفعلي لنموذج قياس حوكمة
الشركات على الشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
ويهدف هذا النموذج إلى قياس مدى
التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد
حوكمة الشركات على أساس كمي
وموضوعي ،وبطريقة علمية ممنهجة
تتسم بالشفافية والوضوح ،وفقًا ألحدث
الممارسات الدولية في هذا المجال .يذكر
أن الهيئة ،ومن خالل تطبيق نموذج
قياس حوكمة الشركات ،تضع فلسطين

في مقدمة دول منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا التي توظف هذا المنهج
المنظم في قياس حوكمة الشركات.
ويتوقع أن تنشر النتائج على المستوى
اإلجمالي والقطاعي للشركات المساهمة
العامة المدرجة خالل النصف األول من
العام .2018
● ●دمج مساق حوكمة الشركات في
الجامعات الفلسطينية
حيث تم خالل العام  2017استكمال طرح
مساق حوكمة الشركات في الجامعات
الفلسطينية المشاركة ،وهي جامعات
بيرزيت ،والقدس المفتوحة ،وفلسطين
األهلية ،وفلسطين التقنية خضوري،
إضافة إلى الجامعة العربية األمريكية .وتم
خالل العام  ،2017تجديد اتفاقية دمج
المساق لدى جامعة فلسطين التقنية
خضوري لثالث سنوات قادمة .يذكر
أنه ،ومع نهاية الفصل األول من العام
األكاديمي  ،2018/2017اجتاز  1124طالبًا
وطالبة المساق بنجاح.
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● ●إطالق مسابقة حوكة الشركات في الجامعات
الفلسطينية
استكماالً لجهود الهيئة في تعزيز الوعي في موضوع
حوكمة الشركات ،أطلقت الهيئة ،وبالتعاون مع
مؤسسة التمويل الدولية خالل العام  ،2017مسابقة
أكاديمية متخصصة بحوكمة الشركات ،تستهدف طلبة
كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في خمس جامعات
فلسطينية ،وهي الجامعات التي عملت على دمج
مساق حوكمة الشركات لديها .وتعد هذه المسابقة
إحدى أوائل المبادرات في المنطقة العربية في هذا
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المجال ،وتهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة في مجال
حوكمة الشركات من خالل مسابقة متخصصة في
مواضيع محددة في الحوكمة ،إضافة إلى التعرف على
بعض التحديات الرئيسية التي تعيق حوكمة الشركات،
وتحديد الجوانب الواجب تطويرها للتغلب على تلك
التحديات ،وإعداد التوصيات ،ووضع خطط التنفيذ ،كما
تتيح المسابقة فرصة للطلبة المشاركين الكتساب
خبرة في كتابه وعرض نتائج تقييم منظومة الحوكمة
لدى الشركة المستهدفة ،وتقييم الدراسات التمهيدية
للحوكمة.

وتقوم المسابقة بشكل رئيسي على تقديم الحلول
لحالة دراسية متخصصة في الحوكمة ،تم تطويرها من
قبل مؤسسة التمويل الدولية ،وسيتم تنفيذ المسابقة
على مرحلتين ،بحيث تنفذ المرحلة األولى داخليًا على
مستوى كل جامعة ،فيما تكون المرحلة الثانية للتنافس
بين المجموعات المتأهلة من الجامعات المشاركة في

المرحلة األولى وصوالً إلى إعالن مجموعة فائزة واحدة على
مستوى الجامعات المشاركة .وتنظم المسابقة بشكل
دوري خالل األعوام القادمة .يذكر أنه شارك  280طالبًا
وطالبة في المسابقة في نسختها األولى التي نفذت
خالل الفصل األول من العام األكاديمي ،2018/2017
وكانت برعاية االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في  2017/ 12/ 31ونبذة تعريفية
الدكتور نبيل قسيس
رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ االنضمام2015/ 9/ 8 :

الشهادات العلمية:
● ●دكتوراه في الفيزياء النووية النظرية ،الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان.1972 ،
● ●ماجستير في الفيزياء ،جامعة ماينز ،ألمانيا.1969 ،

الخبرات العملية:
● ●مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني «ماس».
● ●وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية.2013 – 2012 ،
● ●رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 – 2009 ،
● ●رئيس جامعة بيرزيت.2010 – 2004 ،
● ●وزير التخطيط.2004 – 2003 ،
● ●وزير السياحة واآلثار.2003 – 2002 ،
● ●وزير مكلف بمشروع بيت لحم .2002 – 1998 ،2000
● ●منسق اللجنة الوزارية لإلصالح .2004 – 2002
● ●مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني «ماس».1998 – 1994 ،
● ●مدير عام الطواقم الفنية واالستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السالم.1994 – 1993 ،
● ●نائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السالم ،واشنطن.1993 – 1992 ،
● ●نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،جامعة بيرزيت.1989 – 1984 ،
● ●عضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب األكاديمية ،جامعة بيرزيت .1994 –1980
● ●رئيس دائرة الفيزياء ،جامعة بيرزيت.1984 – 1982 ،
● ●عضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب األكاديمية ،الجامعة األردنية.1980 – 1972 ،
● ●عمل كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
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عضويات ومواقع:
● ●عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.
● ●عضو المجلس االستشاري لهيئة مكافحة الفساد.
● ●عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.2012–2006 ،
● ●له العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقاالت وأوراق سياسات ومقابالت كثيرة حول مواضيع
سياسية واقتصادية وأكاديمية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام.
● ●شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية المهمة ،منها (في الخمس عشرة سنة األخيرة):
World Economic Forum, Davos, 1999, 2000; InterAction Council, Dead Sea 2006; World
Federation of Scientists, Erice, 2007, 2008; IV Foro Formentor, Mallorca, 2003; World
Scientific Council, UNESCO, Paris, 2005, 2006; Global Colloquium of University Presidents,
Princeton, 2006.

وزارة االقتصاد الوطني
يمثلها السيد نظام أيوب
تاريخ االنضمام2015/ 10/ 12 :

الشهادات العلمية:
● ●بكالوريوس في إدارة األعمال والعلوم السياسية ،جامعة النجاح الوطنية.1983 ،

الخبرات العملية:
● ●مدير عام اإلدارة العامة للسياسات والدراسات االقتصادية ،وزارة االقتصاد الوطني – 2013 ،حتى تاريخه.
● ●مراقب عام الشركات ،وزارة االقتصاد الوطني.2013 – 2007 ،
● ●مدير عام تسجيل الشركات ،وزارة االقتصاد الوطني.2007 – 2004 ،
● ●مدير السجل التجاري والوكاالت التجارية ،وزارة االقتصاد الوطني.2004 – 1998 ،
● ●مدير العالقات العامة واإلعالم ،وزارة االقتصاد الوطني.1998 – 1996 ،
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عضويات ومواقع:
● ●عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.
● ●عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني.
● ●عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات في فلسطين.
● ●عضو مجلس إدارة سابق في مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
● ●عضو سابق في العديد من الشركات كممثل الحكومة.
● ●محكم في العديد من اللجان بقضايا الشركات.
● ●مدير عام حقوق الملكية الفكرية.
● ●عضو فريق الخبراء الحكومي لدولة فلسطين في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
● ●عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

سلطة النقد الفلسطينية
يمثلها السيد إياد نصار
تاريخ االنضمام2016/12/21 :

الشهادات العلمية:
● ●ماجستير محاسبة وضرائب ،جامعة القدس ،فلسطين.2000 ،
● ●بكالوريوس محاسبة ،جامعة تشرين ،سوريا.1995 - 1991 ،

الخبرات العملية:
● ●قائم بأعمال مدير دائرة الرقابة والتفتيش ،سلطة النقد الفلسطينية –2017 ،لغاية تاريخه.
● ●رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصارف الوافدة ،سلطة النقد الفلسطينية.2017 – 2001 ،
● ●التدقيق الداخلي.2001 - 1999 ،
● ●الدائرة المالية.1999 - 1996 ،
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عضويات ومواقع:
● ●عضو في عدد من اللجان الداخلية في سلطة النقد مثل لجنة تطبيق مقررات لجنة بازل  ،IIولجنة دليل الرقابة
المبني على المخاطر ،ولجنة التعليمات.
● ●عضو ممثل لسلطة النقد في العديد من اللجان الفنية المتخصصة على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،مثل
مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،واللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس
محافظي البنوك المركزية والسـلطات النقدية العربية في صندوق النقد العربي.

المصارف العاملة في فلسطين
يمثلها السيد جوزيف نسناس
تاريخ االنضمام2013/12/18 :
تاريخ تجديد العضوية2016/12/20 :

الشهادات العلمية:
● ●ماجستير في اإلدارة ،جامعة بوسطن ،الواليات المتحدة.1991 –1989 ،
● ●بكالوريوس إدارة ،جامعة بيرزيت.1985 – 1981 ،

الخبرات العملية:
● ●نائب المدير العام ،المدير اإلقليمي ،بنك القاهرة عمان–2005 ،لغاية تاريخه.
● ●المدير اإلقليمي للخدمات المصرفية لألفراد في األردن وفلسطين ،البنك العربي ،األردن.2005 – 2003 ،
● ●نائب الرئيس ،مدير دائرة الخدمات المصرفية الخاصة والمؤسساتية ،البنك العربي ،فلسطين،2002 –1995 ،
مدير الفرع الرئيسي /رام اهلل البلد.
● ●مدير إدارة البرامج والتطوير ،مشاريع دولية ممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ).1995-1986 (USAID
● ●مستشار البرامج ،مؤسسة التعاون ،لندن ،المملكة المتحدة.1994 - 1993 ،

عضويات ومواقع:
● ●رئيس هيئة المديرين ،الشركة الوطنية لألوراق المالية.
● ●رئيس لجنة البنوك وعضو مجلس اإلدارة في غرفة التجارة الدولية ،فلسطين.
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● ●رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع (.)MEPS
● ●رئيس لجنة تدقيق في اتحاد المصارف العربية ،وعضو مجلس إدارة.
● ●رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.
● ●نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية األمريكية.
● ●عضو مجلس إدارة شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية.
● ●عضو مجلس إدارة شركة المستثمرين العرب.
● ●عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية (.)AMAN
● ●عضو مجلس إدارة مصرف الصفا.

الشركات المدرجة
يمثلها السيد محمد عوني أبو رمضان
تاريخ االنضمام2017/1/20 :

الشهادات العلمية:
● ●بكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة ساراكوز ،الواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات العملية:
● ●رئيس مجلس إدارة الوطنية موبايل – 2014 ،لغاية تاريخه.
● ●رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو رمضان لالستثمار.
● ●وزير التخطيط والتنمية ،في السلطة الوطنية الفلسطينية2014 – 2012 ،
● ●رئيس مجلس إدارة شركة باصات غزة.

عضويات ومواقع:
● ●عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني – 2006 ،لغاية تاريخه.
● ●عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية سابقًا.
● ●نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) سابقًا.
● ●عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات االقتصادية والمجتمعية الرائدة.
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الشركات المدرجة
يمثلها األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو شكر
تاريخ االنضمام2017/6/7 :

الشهادات العلمية:
● ●دكتوراه في التنمية االقتصادية ،جامعة فيليبس ،ألمانيا.1980 ،
● ●ماجستير في العلوم السياسية والقانون الدولي والتاريخ الحديث ،جامعة فيليبس ،ألمانيا.1976 ،
● ●بكالوريوس في االقتصاد والتجارة ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية.1972 ،

الخبرات العملية:
● ●أستاذ اقتصاد ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة النجاح الوطنية.
● ●أستاذ االقتصاد ورئيس دائرة ضمان الجودة ،الجامعة العربية المفتوحة ،الكويت.2005 - 2003 ،
● ●مدير مركز الدراسات واالستشارات الفنية ،جامعة النجاح الوطنية.1998 - 1994 ،
● ●رئيس جمعية االقتصاديين الفلسطينيين ،القدس.1993 - 1991 ،
● ●عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة النجاح الوطنية.1992 - 1984 ،
● ●رئيس قسم االقتصاد على دورات متعددة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
● ●مستشار اقتصادي لدى العديد من المنظمات واللجان الدولية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في

القدس ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في جنيف ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية
لألمم المتحدة لغرب آسيا (إسكوا) في المملكة الهاشمية األردنية ،منظمة العمل الدولية ( )ILOوالوكالة
األلمانية للتنمية ( )GIZفي فلسطين.

عضويات ومواقع:
● ●عضو مجلس إدارة شركة نابكو لصناعة األلمنيوم – 2007 ،لغاية تاريخه.
● ●عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة – 1998 ،لغاية تاريخه.
● ●عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات االقتصادية مع إسرائيل.
● ●زميل باحث مدى الحياة لدى منتدى البحوث االقتصادية في القاهرة.
● ●حاصل على جائزة عبد الحميد شومان في االقتصاد للعلماء العرب الشبان العام  1989ألبحاثه االقتصادية
على األراضي الفلسطينية.
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وزارة المالية
يمثلها السيد لؤي حنش
تاريخ االنضمام2016/12/21 :

الشهادات العلمية:
عال في اإلدارة العامة.2015 ،
● ●دبلوم ٍ
● ●بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيت لحم.2005 ،
● ●بكالوريوس إدارة أعمال ،جامعة بيت لحم.1998 ،

الخبرات العملية:
● ●مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة  – 2013لغاية تاريخه.
● ●مدير دائرة االلتزام الجمركي.2013 - 2009 ،
● ●رئيس قسم التدقيق ،ضريبة القيمة المضافة.2009 - 2006 ،
● ●مدقق في ضريبة القيمة المضافة ،اإلدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.2006 - 1998 ،

شهادات مهنية:
● ●محاسب قانوني معتمد ).2006 ،(CPA

عضويات ومواقع:
● ●رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
● ●نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار.
● ●عضو في سلطة مياه ومجاري بيت لحم.
● ●عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال.
● ●عضو اللجنة العليا لإليرادات.
● ●عضو لجنة البترول.
● ●عضو المعهد الفلسطيني للمالية العامة.
● ●عضو المجلس االستشاري لإلحصاء.
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

لجنة الحوكمة
وتشمل في عضويتها:
●

●السيد نظام أيوب		

رئيس اللجنة ،عضو مجلس إدارة.

●

		
●السيد جوزيف نسناس

عضو مجلس إدارة.

●

●الدكتور عبد الفتاح أبو شكر

عضو مجلس إدارة.

ويتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الهيئة في أداء دوره اإلشرافي والرقابي ،وذلك من خالل القيام
بالمهام التالية:
● ●التأكد من االلتزام بالتطبيق السليم لمتطلبات وقواعد مبادئ الحوكمة كما جاءت في مدونة سلوك أعضاء
مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها.
● ●مراجعة إجراءات العمل باستمرار للتحقق من مالءمتها وكفاءتها وعدم تعارضها مع القوانين واألنظمة
والتعليمات.
● ●تحديث وتطوير مدونة سلوك أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها ،من خالل مراجعة
مبادئ وممارسات الحوكمة للهيئة على فترات زمنية دورية منتظمة.
● ●مساعدة المجلس في تقييم أدائه ذاتيًا مرة واحدة في السنة على األقل ،وتقديم تقرير حول أداء المجلس.
● ●رفع تقارير دورية للمجلس بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خالل عملها ،والعقبات التي تعترض تنفيذ
ذلك ،والتوصيات المناسبة لمعالجة تلك العقبات.

لجنة التدقيق والمخاطر
وتشمل في عضويتها:
● ●السيد إياد نصار ،رئيس اللجنة ،عضو مجلس إدارة.
● ●السيد لؤي حنش ،عضو مجلس إدارة.
● ●الدكتور عبد الفتاح أبو شكر ،عضو مجلس إدارة.
ويتمثل دور اللجنة 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.
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اللجان االستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
اللجنة االستشارية لشؤون التأمين
وتشمل في عضويتها:
●

●رئيس المجلس أو نائبه /رئيسًا للجنة

●

●عضو مجلس

●

●مدير عام اإلدارة العامة للتأمين

●

●أمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

●

●خبير تأمين

عالوة على اختصاصات اللجنة التي وردت في القانون ،تكلف اللجنة بالمسؤوليات التالية:
● ●اقتراح مشاريع التشريعات الالزمة لتنفيذ القانون ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
● ●اقتراح مشاريع التعديالت التي تراها اللجنة الزمة على تشريعات التأمين ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
● ●اقتراح سياسات لتطوير وتنمية قطاع التأمين بحدود ما نص عليه القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه،
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها ،ورفعها للمجلس.
● ●اقتراح إجراءات تساعد على حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين ،والرقي بهذه
الخدمات ،وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين ،بما يكفل حقوقهم ومصالحهم ،وبما يتوافق مع
القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة والسياسة العامة للهيئة لتطوير قطاع التأمين.
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اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2017/ 12/ 31

السيد براق النابلسي
مدير عام الهيئة
تاريخ التعيين2016/1/19 :

الشهادات العلمية:
● ●ماجستير علوم مالية ومصرفية ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،األردن.1995 ،
● ●بكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة عمان األهلية ،األردن.1994 ،
الخبرات العملية:
● ●مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2016– 2012 ،
● ●مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2012 - 2005 ،
● ●مراقب في دائرة الرقابة على سوق فلسطين لألوراق المالية ،وزارة المالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية،
.2005 - 1996
الشهادات المهنية:
●● International Institute for Securities Market Development, SEC, Washington DC, 2010.
العضويات:
● ●عضو في اللجان الدائمة التّحاد هيئات األوراق المالية العربية.
● ●عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

السيد أيمن الصباح
مدير عام اإلدارة العامة للتأمين
تاريخ التعيين2017/6/19 :

الشهادات العلمية:
● ●دبلوم دولي في القيادة وإدارة الفريق ،كلية كامبريدج الدولية ،المملكة المتحدة .2017،
● ●ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2010 ،
● ●بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1998 ،
الخبرات العملية:
● ●مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2017 – 2014 ،
● ●مدير دائرة الشؤون المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2013 – 2005 ،
● ●مدير مالي ،مشروع البنك الدولي الخاص بإنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية.2005 ،
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● ●مساعد رئيس قسم العمليات المصرفية ،البنك اإلسالمي العربي ،رام اهلل.2004 - 2001 ،
● ●مساعد المدير المالي ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،رام اهلل.2001-1998 ،
شهادات مهنية:
● ●إجازة محاسب عربي قانوني معتمد (.)ACPA

Certified HR Risk Expert, ISMDHR.
Certified Enterprise Risk Management Professional (CERMP).
Jordanian Social Security Law, amendments 2014.
Change Strategies & Organizational Development.
Enterprise Risk Management, COSO II.
Internal Control & Risk Management, COSO I.
Risk Based Inspection.
The Auditor’s Responsibilities relating to fraud in an Audit of financial Statements.
International Introduction to Securities & Investment (CISI).
Anti-money Laundry in Financial Sector.

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

العضويات:
● ●عضو في «المجمع العربي للمحاسبين القانونيين».
● ●نائب رئيس نقابة العاملين في البنوك والتأمين.
● ●عضو نقابة المحاسبين الفلسطينيين.
●● The Association of Accountants & Financial Professionals in Business (IMA).
●● Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), 486594
●● Cambridge International College, ATC3599.

السيدة لينا غبيش
مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي
تاريخ التعيين2009/5/7 :

الشهادات العلمية:
● ●ماجستير إدارة أعمال ( )MBAبتخصص تمويل وإدارة أعمال دولية ،جامعة كاليفورنيا  -إيست باي ،كاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمريكية ). 2003 ،(Fulbright scholarship
● ●بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1999 ،
الخبرات العملية:
● ●نائب مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري.2009 - 2005 ،
● ●مدير دائرة التخطيط والتطوير ،شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري.2005 - 2004 ،
● ●مستشار في شركة الخدمات االستشارية اإلدارية ).2004 ،(MCS
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● ●مساعد مستشار مالي ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية.2003 ،
● ●مسؤول إقراض ،اإلدارة اإلقليمية ،البنك العربي ،فلسطين.2001 - 1999 ،
الشهادات المهنية:
● ●دبلوم متخصص ( ،)Consulting and Mentoringمعهد التعليم المستمر ،جامعة بيرزيت ،بالتعاون مع
مؤسسة سبارك الهولندية.
● ●دبلوم متخصص في تمويل اإلسكان ()Wharton School) ،(International Housing Finance Program
جامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية.2011 ،
● ●شهادة الممارس العالمي للبرمجة اللغوية العصبية.

السيد مراد جدبة
مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية
تاريخ التعيين2017/6/19 :
الشهادات العلمية:
● ●بكالوريوس محاسبة ،الجامعة األردنية2002 ،
الخبرات العملية:
●
●
●
●
●
●

●قائم ومكلف بأعمال مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية–2016/2 ،
.2017/6
●مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2016 - 2012 ،
●رئيس قسم التفتيش ،اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2012-2008 ،
●مفتش ،اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2008-2006 ،
●رئيس قسم عمليات مركز اإليداع والتحويل ،شركة األردن وفلسطين.2006-2005 ،
●منفذ عمليات مالية ( ،)Dealerشركة بيت الوساطة لالستثمارات المالية ،األردن.2004-2002 ،

الشهادات المهنية:
● ●شهادة متخصصة في مكافحة غسل األموال (.)PAMLA
●● International Institute for Securities Market Development, SEC, Washington DC, 2012.
●● Fundamental of capital market development regulation, 2010.
العضويات:
●
●
●
●

●رئيس فريق إشراف الهيئة للتقييم الوطني لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
●رئيس لجان التحقيق في اإلدارة العامة لألوراق المالية.
●ممثل اإلدارة العامة لألوراق المالية في المتابعة مع استفسارات واستبانات االيوسكو.
●عضو لجنة تطوير المنتجات في الشمول المالي.
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الدكتور بشار أبو زعرور
مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير
تاريخ التعيين2008/7/1 :
الشهادات العلمية:
● ●دكتوراه في أسواق المال والمحافظ االستثمارية ،جامعة باتراس ،اليونان.2007 ،
● ●ماجستير في إدارة األعمال ( ،)MBAجامعة 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».2003 - 2000 ،
●مدقق داخلي رئيسي ،وزارة المالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية.2000 - 1997 ،
●له مجموعة من األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة دوليًا في مجال أسواق األوراق المالية.

الشهادات المهنية:
●● Diploma, Rule of Law and Economic Development, CDDRL, Stanford University, California,
USA, 2012.
●● International Institute for Securities Market Development, SEC. Washington DC, 2009.
●● Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), London, UK, Securities and Investment
Certificate, 2015.
●● Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), London, UK, Global Securities
Certificate, 2016.
●● Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), London, UK, Wealth and Investment
Management Certificate, 2016.

العضويات:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق ،معهد الحوكمة الفلسطيني.
●رئيس الفريق الفني لحوكمة الشركات.
●عضو المجلس االستشاري للشراكة بين القطاع العام والخاص واألهلي.
●رئيس الفريق الفني للشمول المالي ،مشروع بناء االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
●عضو في جمعية التمويل المتعددة الجنسيات ( ،)MFSالواليات المتحدة األمريكية.2005 ،
●عضو الجمعية االقتصادية في الشرق األوسط ).2004 ،(MEEA
●عضو الفريق الوطني لالستراتيجية عبر القطاعية إلدارة المال العام والسياسات النقدية والمصرفية
والتمويلية.
●عضو في المعهد البريطاني المعتمد لألوراق المالية واالستثمار (.)Associate member, ACSI
●عضو الفريق الفني النضمام فلسطين التفاقية تجارة الخدمات في منظمة التجارة الدولية.
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السيد محمود شرقية
ق .أ مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
تاريخ التعيين2006/1/2:
الشهادات العلمية:

● ● بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين2003 ،
الخبرات العملية:
●
●
●
●
●

●ق .أ مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية في الهيئة  –2017/7لغاية تاريخه.
●مدير الدائرة المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  –2015لغاية تاريخه.
●مراقب مالي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2014–2010 ،
●محاسب في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2010–2006 ،
●محاسب في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2005–2004 ،

شهادات مهنية:
●● Enterprise Risk Management, COSO II.
●● The Auditor’s Responsibilities relating to fraud in an Audit of financial Statements.
●● Anti-money Laundry in Financial Sector.

السيد نجيب حجي
مدير دائرة نظم المعلومات
تاريخ التعيين2009/4/1 :
الشهادات العلمية:
● ●بكالوريوس هندسة كهربائية ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2003 ،
الخبرات العملية:
●
●
●
●
●

●رئيس قسم نظم المعلومات ،هيئة سوق رأس المال ،فلسطين.2009 - 2005 ،
●مهندس تشغيل ونظم ،وزارة المالية ،فلسطين.2005 - 2004 ،
●مدرب صيانة أنظمة وشبكات ،كلية الشهيد أبو جهاد ،فلسطين.2005 - 2004 ،
●مهندس أنظمة وشبكات ،الشركة الدولية للتقنية الحديثة ،فلسطين.2004 - 2003 ،
●عضو في نقابة المهندسين األردنيين.
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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.

السيد أمجد قبها
مدير دائرة الشؤون القانونية
تاريخ التعيين2013/3/3 :
الشهادات العلمية:
● ●ماجستير قانون ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت.2010 ،
● ●بكالوريوس قانون ،كلية القانون ،جامعة النجاح الوطنية.2006 ،
الخبرات العملية:
● ●مدير دائرة األمن وسيادة القانون ،اإلدارة العامة للحوكمة ،وزارة التخطيط.2013 - 2011 ،
● ●رئيس قسم الحوكمة ،اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2011 - 2010 ،
● ●موظف شؤون قانونية ،اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2010 - 2007 ،
العضويات:
● ●عضو في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
● ●محكم قانوني معتمد من وزارة العدل في مجال األوراق المالية
● ●ممثل الهيئة في مجموعة متابعة استفسارات واستبانات األيوسكو.
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2017
(العملة :الدوالر األمريكي)

الرقم

1
2
3

4

5
6
7

8

عدد
الجلسات
العادية

عدد
الجلسات
غير
العادية

اإلجمالي

8

1

2,400.00

8

1

2,000.00

عضو مجلس اإلدارة

8

1

2,000.00

عضو مجلس اإلدارة

8

االسم

د .نبيل عيسى خليل
قسيس

رئيس مجلس اإلدارة

السيد نظام عمر صالح

نائب رئيس مجلس

أيوب

اإلدارة

السيد اياد داود محمود
نصار
السيد محمد عوني محمد
أبو رمضان
السيد باسم «صبحي فرح»

«نصر خوري» (*)

السيد يوسف حنا يوسف
نسناس
السيد لؤي فتحي موسى
حنش
د .عبدالفتاح خالد

عبدالفتاح ابو شكر (**)

1

2,000.00

عضو مجلس اإلدارة

3

-

750.00

عضو مجلس اإلدارة

4

1

1,250.00

عضو مجلس اإلدارة

5

-

1,250.00

عضو مجلس اإلدارة

4

1

1,250.00

اإلجمالي

12,900

(*) حتى تاريخ 2017/5/12
(**) منذ تاريخ 2017/6/7
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رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2017
(العملة :الدوالر األمريكي)

الرقم

اإلدارة /الدائرة

االسم

الراتب
األساسي
السنوي

العالوات
والبدالت

1

مكتب المدير
العام

السيد براق عدلي
راشد نابلسي

72,000

1,653

2

االدارة العامة
لألوراق المالية

3

اإلدارة العامة
للرهن العقاري
والتأجير
التمويلي

السيدة لينا
محمود محمد
غبيش

52,800

4

اإلدارة العامة
للتأمين

السيد أيمن
ظاهر حسني
محمد الصباح

52,800

5

اإلدارة العامة
للدراسات
والتطوير

6

دائرة نظم
المعلومات

7

اإلدارة العامة
للشؤون
المالية واإلدارية

8

دائرة الشؤون
القانونية

اإلجمالي
(*) منذ تاريخ 2017/6/19
(**) منذ تاريخ 2017/7/1
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السيد مراد
حلمي محمد
جدبة (*)

31,941

8,437

10,344

11,400

مساهمة
الهيئة في
صندوق
التوفير

مكافآت

اإلجمالي

3,600

-

77,253

1,740

2,640

2,640

-

2,112

2,112

42,118

67,896

68,952

د .بشار أحمد عبد
الرحمن أبو زعرور

52,800

9,973

2,640

1,584

66,997

السيد نجيب
محمد نجيب
حجي

37,194

6,499

1,845

-

45,538

السيد محمود
محمد أحمد
شرقية (**)

السيد أمجد
صبحي طاهر
قبها

14,496

3,407

726

-

18,629

31,856

5,253

1,593

-

38,702

345,887

56,966

17,424

5,808

426,085

2017

2017
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البيرة – فلسطين
هاتف+9702 - 2946946 :
الموقع اإللكترونيwww.pcma.ps :

فاكس+9702 - 2946947 :

بريد إلكترونيinfo@pcma.ps :

اإلدارة العامة لألوراق المالية
بريد إلكترونيcmsd@pcma.ps :

اإلدارة العامة للتأمين
بريد إلكترونيid@pcma.ps :

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

اإلدارة العامة للدراسات والتطوير
بريد إلكترونيresearch@pcma.ps :

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
بريد إلكترونيfad@pcma.ps :

دائرة الشؤون القانونية
بريد إلكترونيlegal@pcma.ps :

دائرة نظم المعلومات
بريد إلكترونيit@pcma.ps :

Palestine Capital Market Authority
B.O.BOX: 4041–Al-Bireh – Palestine
Tel: +970 2-2946946

Fax: +972 2-2946947

Securities Directorate

Insurance Directorate

Mortgage Finance & Financial Leasing Directorate

Research & Development Directorate

Financial and Administrative Affairs Directorate
E-mail: fad@pcma.ps

IT Department

The distribution of financial leasing contracts across regions in 2017
Salfeet
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16 %

Nablus
17 %

The distribution of financial leasing contracts based on the nature of
contractees for 2017

Companies

% 24

Individuals

% 76
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The quarterly development of total investment of financial leasing
contarcts for the period 2016-2017 (million USD)
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Revenues (investments, rents , interests..,etc)

18,655,882

15,563,524

±Currency differences

(1,068,386)

(2,203,128)

Provisions of increase (decrease) in fair value of investments

2,389,408

2,706,948

(Undistributed administrative expenses)

(12,749,576)

(3,607,343)

(Allowance for doubtful account)

(1,266,504)

(976,205)

(218,046)

(1,658,029)

0

0

Net income before tax

22,275,832

31,572,860

(Value added and income tax)

(4,415,592)

(5,609,401)

Net income

17,860,240

25,963,459

(Other expenses)
Provision (redemption), takaful fund subscribers loan**

*Agency fees and speculation expenses are remunerations payable to shareholders for their efforts in managing the operations
and the investments on behalf of Al Takaful participants.

** Provision (redemption)- Al-Takaful fund subscribers’ loans is the remaining balance of the total contributions paid by
policyholders during the year after deducting incurred claims, paid-up claims, expenses, technical reserves, and the agency
fees.

Mortgage Finance & Financial Leasing Sectors:
The year 2017 witnessed a wide trend towards investing in the financial leasing sector, where PCMA
granted 3 leasing companies the license to practice financial leasing operations, thus reaching a total of
14 financial leasing companies operating in Palestine.
With regard to the mortgage financing sector, during the year 2017, a review of the instructions for
the licensing of real estate appraisers No. 3 for the year 2012 has been initiated in order to ensure that
they are conform to the developments in the Palestinian reality and market changes. While the draft
mortgage law is still pending for approval at the Council of Ministers.
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Other provisions

5,538,092

6,792,160

Other accounts payable

17,225,286

15,365,422

Short term loans

3,292,763

1,206,124

Accounts payable, banks

1,659,848

4,863,458

Deferred cheques

8,772,590

10,227,680

271,950,004

323,370,361

442,099,064

528,410,447

Total current liabilities
Total shareholder’s equity and liabilities

E. Aggregate income statement for the year ended 31/12/2017
Currency: (US Dollar)
Description

2016

2017

Written insurance premiums

215,249,149

255,421,729

(Reinsurer’s share of written premiums)

(31,426,476)

(29,170,929)

Net insurance written premiums

183,822,673

226,250,800

±Change in current risks reserve- mathematical life insurance
reserve

(9,603,199)

(6,046,460)

±Reinsurer’s share in change of current risks reservemathematical life insurance reserve

3,043,887

(582,323)

177,263,361

219,622,017

Income from insurance activities

1,260,853

251,851

Reinsurance commission

7,071,880

5,575,306

(14,504,831)

(16,448,266)

(26,947)

11,363

Net revenues from insurance activities

171,064,316

209,012,271

(Paid- up claims)

(122,632,194)

(144,320,228)

0

0

Reinsurer’s share of paid up claims

15,728,466

15,495,080

±Change in reserve of outstanding and unreported claims

(10,908,789)

(25,844,494)

2,440,690

5,812,148

(115,371,827)

(148,857,494)

274,888

2,277,932

(Distributed general and administrative expenses)

(30,482,488)

(34,327,756)

(Agency fees and speculation expenses)*

(8,951,835)

(6,357,860)

(154,531,262)

(187,265,178)

16,533,054

21,747,093

Net earned premiums

(Paid-up commissions)
Other revenues from insurance activities

(Paid up premiums to cover loss’s surplus)

±Reinsurer’s share of change in reserve of outstanding and
unreported claims
Net incurred claims
(Losses) profits of currency exchange in converting technical
reserves to US Dollar

Total expenses of insurance activities
Net profit of technical insurance activities
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Shareholder’s equity and liabilities
Shareholder’s equity
Paid-up capital

69,550,000

71,200,000

Statutory reserve

13,830,614

15,409,521

Optional reserve

8,722,764

10,424,506

330,390

655,390

Cumulative change in fair value

18,543,392

24,388,546

Changes in foreign currency exchange

(2,055,999)

534,661

Retained earnings (losses)

31,679,187

50,023,638

Minority interest

6,364,877

7,183,156

Treasury stocks

(436,638)

(436,638)

Head office current account

8,470,469

9,257,028

Total shareholder’s equity

154,999,056

188,639,808

0

0

Provision for end of services benefits

11,444,969

12,805,870

Long term loans

2,343,264

1,510,901

Deferred Tax liabilities-Long Term

1,361,771

2,083,507

0

0

15,150,004

16,400,278

Current risks reserve, motor

45,136,905

55,373,765

Current risks reserve, non-life

21,440,568

20,958,295

Mathematical reserve, life

9,507,636

9,045,305

Total

76,085,109

85,377,365

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)

43,846,690

63,886,325

Outstanding reported claims reserve, motor (TP)

27,800,010

37,545,283

Outstanding claims reserve, non-life

40,671,174

44,089,625

Unreported outstanding claims reserve

15,036,620

19,299,337

Claims reserve, life

1,209,833

1,514,201

Total

128,564,327

166,334,771

Total current liabilities (insurance policies)

204,649,436

251,712,136

Accounts payable

21,727,793

22,451,502

7,869,926

10,442,347

1,214,270

309,532

Issuance premium (discount)

Surplus of Takaful fund subscribers
Non-current liabilities

Long term account Payable
Total non-current liabilities
Current liabilities
Insurance policies liabilities

Accounts payable
companies
Accrued expenses
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for

insurance

&

reinsurance

D. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2017
Currency: (US Dollar)
Description

2016

2017

Net property, plant and equipment

36,907,066

43,253,080

Real estate investments

66,152,025

69,843,376

Contributions in affiliated companies

25,820,374

20,798,293

Loans for related parties

2,646,895

382,956

Financial investments available for sale

28,741,124

33,790,342

Financial investments holding to maturity

5,904,158

11,813,159

Cheques under collections (due after more than 12
months)

1,574,606

2,312,064

Restricted deposits

1,250,000

1,265,000

Deferred tax assets

4,037,677

4,455,686

Financial assets at amortized cost

15,950,190

13,685,084

188,984,115

201,599,040

Financial investments for trading

13,946,310

12,571,285

Insurance policies, current risk- motor

2,621,958

2,654,882

Insurance policies, current risk- non-life

6,671,865

6,732,939

Insurance policies, reported claims- motor

12,732,040

20,408,883

Insurance policies, reported claims-non-life

13,569,302

15,511,903

Insurance policies- life

671,798

738,589

Total insurance policies

36,266,963

46,047,196

Accounts receivable for insurance & reinsurance
companies

4,399,143

4,574,954

Accounts receivable

78,401,860

82,458,333

(Provision for accounts receivable)

(13,781,675)

(15,034,639)

Net accounts receivable

64,620,185

67,423,694

Other accounts receivable

17,926,230

24,836,257

Cheques under collections (due within 12 months)

46,228,248

59,387,773

Bank deposits

49,508,949

72,820,887

Cash and cash equivalent

18,059,399

27,232,625

Current Real estate investments

2,159,522

11,916,736

253,114,949

326,811,407

442,099,064

528,410,447

Non-current assets

Total non- current assets
Current assets

Total current assets
Total assets
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B. Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2017 (total value of
255,421,729 US Dollar)
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C. Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2017(total value of
255,421,729 US Dollar)
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Insurance
sector results
Summary of assets and liabilities for insurance sector

Motor insurance premiums

134,213,535

168,650,018

Workers insurance premiums

19,167,932

22,195,035

Health insurance premiums

30,351,609

29,783,673

Fire insurance premiums

11,780,588

13,292,980

Marine insurance premiums

1,577,480

1,797,069

Engineering insurance premiums

4,882,896

5,579,552

Civil liability insurance premiums

3,780,449

4,322,873

Non-life insurance premiums

4,545,756

4,340,844

Life insurance premiums

4,948,904

5,459,685

Total insurance premiums

215,249,149

255,421,729

Total paid- up claims

122,632,194

144,320,228

Net incurred claims

115,371,827

148,857,494

General and administrative expenses*

43,232,064

37,935,099

Net income after tax

17,860,240

25,963,459

Net profit of technical insurance activities

16,533,054

21,747,093

Total current assets

253,114,949

326,811,407

Total non-current assets

188,984,115

201,599,040

Total investments

212,079,547

248,887,118

Total receivables

78,401,860

82,458,333

Net receivables

64,620,185

67,423,694

Accounts payable

21,727,793

22,451,502

Total assets

442,099,064

528,410,447

Total insurance policies assets

36,266,963

46,047,196

Total non-current liabilities

15,150,004

16,400,278

Total current liabilities

271,950,004

323,370,361

Total insurance policies liabilities

204,649,436

251,712,136

Paid-up capital

69,550,000

71,200,000

Statutory reserve

13,830,614

15,409,521

Optional reserve

8,722,764

10,424,506

Cumulative change in assets fair value

18,543,392

24,388,546

Retained earnings (losses)

31,679,187

50,023,638

Total shareholder’s equity

154,999,056

188,639,808

*General and administrative expenses include both distributed and undistributed general and administrative expenses.
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PEX monthly trading activities, 2017*
Month

Volume

Value ($)

Trading Sessions

#of
Transactions

Al-Quds Index

January

7,509,343

20,583,736

22

2,574

518.15

February

10,930,630

22,965,665

20

3,240

530.31

March

16,087,086

28,437,498

21

3,498

538.87

April

17,141,577

28,819,880

18

3,949

517.77

May

15,891,346

25,742,192

21

4,230

528.04

June

25,899,202

38,400,521

17

4,640

544.36

July

48,474,262

71,567,804

22

8,839

554.18

August

31,962,697

52,534,717

22

5,046

566.11

September

18,039,150

43,188,828

17

3,983

567.80

October

18,469,874

30,541,180

23

6,377

569.76

November

14,828,577

23,130,387

20

2,955

553.92

December

45,930,006

83,157,813

20

3,874

574.58

* Total activity includes over-the-counter transactons.

Insurance Sector:
Through 2017, and as stated in the PCMA strategic objectives, PCMA prepared a technical draft of
“Management & Auditing Instructions in Insurance Companies”. The draft aims at applying good
management practices in order to ensure that the company’s BOD is working in accordance with
its powers and functions, which enables it to achieve independent supervision and control over the
executive management of the company to protect the rights of stakeholder, shareholders and others
in the company.
In accordance with the recommendations of the World Bank experts, the PCMA has adopted, during
the second half of 2017, a risk-based supervision approach that is consistent with the international
standards and best practices of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). This was
a very importnant outcome of the World Bank funded project for strengthen the insurance market in
Palestine.

Key indicators for Palestinian insurance sector for the year 2017:
A. Financial and operational performance for insurance sector 2016-2017

General
information

Currency: (US Dollar)
Description

2016

2017

Number of insurance companies

9

9

Number of insurance companies branches

128

141

Number of insurance companies employees

1,192

1,245

Number of insurance agents and producers

224

262
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18

Dar Al-Shifa’a for the Manufacturing of
Pharmaceuticals*

19

PHARMACARE

$

2,347,850

Golden Wheat Mills

GMC

JD

1,478,724

20

Beit Jala Pharmaceutical Co.

BJP

JD

1,645,697

21

Ahliea Insurance Group

AIG

$

2,637,510

22

Global United Insurance

GUI

$

2,898,440

23

Al Mashriq Insurance

MIC

$

3,273,056

24

National Insurance

NIC

$

7,699,993

25

Palestine Insurance

PICO

$

3,438,332

26

Al-Takaful Palestinian Insurance

TIC

$

2,193,584

27

Trust International Insurance Company

TRUST

$

5,435,845

28

Al-Aqariya Trading Investment

AQARIYA

JD

392,441

29

Arab Investors

ARAB

JD

56,264

30

Jerusalem Real Estate Investment

JREI

$

15,480

31

Palestine Development & Investments

PADICO

$

4,964,000

32

Palestine Investment & Development

PID

JD

(27,699)

33

Palatine Industrial Investment

PIIC

JD

5,504,548

34

Palestine Real Estate Investment

PRICO

JD

(13,631,771)

35

Sanad construction resources

SANAD

$

10,001,055

36

Union construction and Investment**

UCI

$

680,309

37

Arab Palestinian Investment Company
(APIC)

APIC

$

17,461,978

38

Al-Wataniah Towers

ABRAJ

$

2,255,491

39

The Arab Hotels

AHC

JD

(1,518,431)

40

Arab Real estate Establishment**

ARE

JD

--

41

Globalcom Telecommunications**

GCOM

$

--

42

Nablus Surgical Center

NSC

JD

368,698

43

PALAQAR For Real Estate Dev. &
Management

PALAQAR

JD

90,588

44

Palestine Telecommunications

PALTEL

JD

70,528,000

45

Palestine Electric

PEC

$

8,642,228

46

The Ramallah Summer Resorts

RSR

JD

480,887

47

Palestinian Distribution & Logistics SRVs

WASSEL

$

38,502

48

WATANIYA Palestine Mobile Telecomm

WATANIYA

$

(6,645,620)

(*) Based on preliminary disclosed financial statement.
(**) Symbol is suspended.
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Market capitalization, trading value, and trading volume 2016-2017
3,891
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3500

3,390
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2017
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500
0

Market cap.
(Million USD)

469
233

Trading value
(Million USD)

271

Trading volume
(Million shares)

Listed companies’ performance for the period ending 31/12/2017
Company name

Symbol

Currency

Net Profit (Loss)

1

Arab Islamic Bank

AIB

$

6,402,924

2

Bank of Palestine

BOP

$

54,008,928

3

Palestine Islamic Bank

ISBK

$

14,531,138

4

Palestine Investment Bank

PIBC

$

3,919,258

5

Al Quds Bank

QUDS

$

11,180,462

6

The National Bank

TNB

$

9,204,749

7

Palestine Securities

PSE

$

684,201

8

Arab Paint Products

APC

JD

1,202,581

9

Palestine Poultry

AZIZA

JD

3,181,696

10

Birzeit Pharmaceuticals

BPC

$

10,016,069

11

Al Shark Electrode

ELECTROD

JD

66,442

12

Jerusalem Cigarette

JCC

JD

393,014

13

Jerusalem Pharmaceuticals

JPH

$

6,163,670

14

Palestine Plastic Industries

LADAEN

JD

(49,081)

15

National Aluminum and Profile

NAPCO

JD

462,067

16

The National Cartoon Industry

NCI

$

157,729

17

The Vegetables Oil Industries

VOIC

JD

6,838,226
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Al Quds Index 2017
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PEX trading activities, 2016-2017
Year

Trading
Sessions

Trading
volume

Trading value
($)

Number of
transactions

Average
daily trading
value ($)

Market
Capitalization
($)

2016

245

232,817,327

445,152,369

34,010

1,816,948

3,390,122,335

2017

243

271,163,750

469,070,221

53,205

1,930,330

3,891,495,531

%

0.82-

16%

5%

56%

6%

15%

Market capitalization trading value as percentage of GDP
Description

2016(%)

2017(%)

Market capitalization as % of GDP
(current prices)

25.3

29.0

Trading value as % of GDP
(current prices)

3.3

3.5
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● Implementation of the Corporate Governance Scorecard. Corporate governance scorecard was

implemented to the public shareholding companies listed on the Palestine Exchange. This model
aims to measure the compliance of public shareholding companies with the rules of corporate
governance code on a quantitative, objective and scientific basis and in a systematic and transparent
manner according to the latest international practices in this field.

● Integration of the CG course in the Palestinian universities. In cooperation with International

Finance Corporation (IFC), the corporate governance course was successfully introduced in 5
Palestinian universities: Birzeit University, Al-Quds Open University, Palestine Ahliya University
College, Palestine Technical university- Kadoorie, and the Arab American University. It is also worth
mentioning that by the end of the 1st semester of the academic year 2017/2018, 1124 students have
successfully passed the course.

● Launching the CG competition in the Palestinian universities. To complement PCMA efforts

in raising awareness about corporate governance, PCMA launched a corporate governance
competition in cooperation with the International Finance Corporation (IFC) during 2017, which
targeted students of Faculties of Economics and Administrative Sciences at the 5 Palestinian
universities who enrolled the CG course.

Securities Sector:
PCMA approved the implementation of the e-IPO system “EKTITAB” during 2017, the system was firstly
implemented through the initial public offering of Sanad Co.
Within the context of PCMA and PEX efforts towards the development of the disclosure processes,
“IFSAH” which is a non-financial disclosure electronic system was launched in 2017. This system allows
companies to disclose non-financial information electronically and to be directly uploaded to PEX
website.
At the end of 2017, Al-Quds index closed at 574.58 points, recording an increase of 8.38% from its
closing at the end of the year 2016, which is 530.16 points.

Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2017
Al-Quds Index Quarterly Performance 2017
Period

Al-Quds index

Percentage change
compared with previous
quarter (%)

Percentage change
compared with
28/12/2016 (%)

28/12/2016

530.16

----

----

31/3/2017

538.87

1.64

1.64

30/6/2017

544.36

1.02

2.68

30/9/2017

567.80

4.31

7.10

31/12/2017

574.58

1.19

8.38
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Palestine Capital Market Authority:
PCMA has continued implementing its plans and programs according to its tasks stipulated in the law,
and based on the objectives mentioned in PCMA strategic plan for the years 2016-2020. In the context,
PCMA key achievements during 2017 were the following:

● Strengthening the role of the capital market sectors in Gaza Strip. In line with the efforts of

the national reconciliation and the instructions of both the government and PCMA’s BOD towards
strengthening the cohesion between the West Bank and Gaza Strip, a field visit to Gaza was carried
out by a delegation from the executive management of PCMA and representatives from the capital
market supervised sectors. The aim of the visit was to look closely at ways to enhance the important
role of the capital market sectors and their contribution to the economic development in Gaza Strip,
in addition to promote the supervisory role of PCMA.

● Holding a specialized workshop on the Islamic Sukuk. This workshop is part of a series of activities

carried out by PCMA within the framework of the World Bank’s technical assistance project, this
project aimed at developing legal and regulatory frameworks for the Islamic financing instruments,
particularly Sukuk. The aim of the workshop was to present and discuss proposed legislations
concerning the Islamic Sukuk.

● Completion of the World Bank’s insurance sector development project. The project aims at

assisting PCMA in applying risk-based supervision, reinsurance arrangements in the insurance
sector as well as drafting and reviewing legislations related to the insolvent of insurance companies
“winding-up”.

● World Investor Week in Palestine. With the participation of 81 countries around the world, Palestine

participated in this international initiative, which was organized and launched by the International
Organization of Securities Commissions (IOSCO), in which PCMA has a full membership since 2014.

● Completion of the National Strategy for Financial Inclusion. The year 2017 witnessed a significant

development in terms of the financial inclusion. The strategy development took two years of
organized efforts from all stakeholders in the financial sector, and the final draft was approved by
the financial inclusion steering committee, which is jointly led, by Palestine Capital Market Authority
(PCMA) and Palestine Monetary Authority (PMA) during the 3rd quarter of 2017. Following that, the
resolution of the Council of Ministers in 5/12/2017 to form the National Committee for Financial
Inclusion was issued. The national committee has been established according to the council
resolution under the joint leadership of PCMA and PMA. The committee includes the membership
of Ministry of Finance, Ministry of National Economy, Ministry of Social Development, Ministry of
Higher Education, Palestine Exchange, Association of Banks in Palestine, Federation of Palestinian
chambers of Commerce, Industry & Agriculture, Palestinian Insurance Federation and the Palestinian
network for small and micro finance (Sharaka).

Corporate Governance:
During 2017, PCMA continued its efforts towards strengthening corporate governance in the public
shareholding companies listed in Palestine Exchange, in addition to conducting awareness activities
that raise awareness and knowledge in corporate governance.
The following is a summary of the most important developments in the year 2017 in terms of corporate
governance:
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Organizational Chart

Board of Directors

External Auditor

Legal Consultant

Chairman

Insurance Consultation
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Risk & Audit Committee

Corporate Governance
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Internal Audit Department
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Manager
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financial
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Directorate
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Development
Directorate
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Financial and
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Legal Affairs Department

Mortgage
Finance &
Financial Leasing
Directorate

Securities
Directorate

Insurance
Directorate

Foreword by the Chairman

Dr. Nabeel Kassis
This is the third year that I preface the annual report of the Palestine Capital
Market Authority (the PCMA), and I would like to start by congratulating the
Board members, the Management as well as the PCMA staff, and to thank each
one individually, for the achievements realized during 2017. Indeed, these
achievements are the result of team work.
Like other Palestinian institutions, the PCMA needs to carry out its responsibilities
under the difficult political and economic conditions prevailing in Palestine. This
annual report shows that despite constraints, the two most important sectors
supervised by the PCMA, namely the securities sector and the insurance sector,
have achieved significant growth. The overall economic growth, however,
remained below the target level, due to these conditions. Also, since the first
encouraging signs that national reconciliation could be achieved, the PCMA has
aspired to resume work under normal conditions in the Gaza Strip. As we prepare
this report, we remain hopeful that the PCMA will be able to resume its duties and
exercise its regulatory and supervisory roles over all of the non-banking financial
sectors in the Gaza Strip. This will include not only the securities sector, but in
particular the insurance sector, which touches upon the interests of all citizens.
The PCMA has prepared to resume work in the Gaza Strip throughout 2017 and
has allocated the necessary resources for this end in its 2018 budget.
Perhaps one of the most important milestones that the PCMA achieved in 2017 was
developing the National Strategy for Financial Inclusion, done in partnership with
the Palestine Monetary Authority. Upon completion, the strategy was presented
to the Council of Ministers for approval. The implementation of the Financial
Inclusion Strategy is considered one of the most important goals for the PCMA
due to the role that it is expected to play in furthering social justice. Implementing
the strategy is expected to ease access to financial services to the more vulnerable
segments of the society. This will enable many individuals to benefit from these
services and improve their living conditions. As the Council of Ministers has issued
the decree forming the national committee for financial inclusion in December
2017, we look forward to seeing 2018 mark the beginning of the implementation
phase, and the outcomes of the Financial Inclusion Strategy.
One development that deserves a mention in this foreword, is that the PCMA has
finally taken the first and important step in acquiring its own premises, designed
for its needs. This is welcomed progress for the PCMA that has since its founding
been operating from two rented apartment buildings, which were not designed
to serve its needs and functions. A plot of state owned land was allocated for this
purpose in the latter half of 2017, and we hope to be able to prepare technical
drawings and to lay its foundation stone in 2018. This correlates with the PCMA’s
strategic plan for 2016-2020.
This annual report demonstrates the extent to which the PCMA has been able to
achieve the objectives set out in its strategic plan for this year, and those pending
from the previous year, in accordance with the planned schedule, approved by
the Board of Directors. No doubt, there are many tasks ahead and much more to
accomplish. To this end, the PCMA remains firm in its commitment.
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Strategic Plan
An effective regulatory authority that aims at developing a sound capital
market and protecting the interests of stakeholders

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

Strategic goals
● Strengthening Insurance sector through restructuring and

organizing its status in a manner that contributes to the sector’s
stabilization and growth.

● Stimulating and deepening the securities sector and raise society

awareness regarding the importance of investment in securities
sector.

● Create the enabling environment for the work and growth of the
mortgage finance sector.

● Develop services provided by financial leasing sector and raise its
contribution to the economy.

● Prepare internal organizing developments that contributes to
achieving PCMA goals.
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His Excellency Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
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