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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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هـــذه هـــي الســـنة الرابعـــة التـــي أقـــدم فيهـــا
للتقري ــر الس ــنوي ع ــن عم ــل هيئ ــة س ــوق رأس
الم ــال الفلس ــطينية بصفت ــي رئيس ــً لمجل ــس
اإلدارة .إننـــي أدرك تمامـــً ،كمـــا هـــو متوقـــع
أيضـــً ،أنـــه مـــن غيـــر الممكـــن أن أكتـــب فـــي
التقدي ــم م ــا يغن ــي ع ــن ق ــراءة التقري ــر ،ففي ــه
كل مــا قــد يهــم القــارئ مــن تفاصيــل عــن عمــل
الهيئ ــة ف ــي الع ــام المنص ــرم .ولك ــن قب ــل أن
ينتق ــل الق ــارئ إل ــى هن ــاك ،أود توجي ــه الش ــكر
لجمي ــع أعض ــاء مجل ــس اإلدارة عل ــى جهوده ــم
وتعاونهــم أثنــاء الســنة ،مــع شــكر خــاص للجــان
الدائم ــة والخاص ــة الت ــي ش ــكلها المجل ــس م ــن
أعضائـــه لدراســـة بنـــود معينـــة علـــى جـــدول
أعمالــه .كمــا أتوجــه بالشــكر إلــى المديــر العــام
واإلدارة التنفيذيــة والعامليــن فــي الهيئــة علــى
حس ــن أدائه ــم ،فق ــد كان ــت س ــنة جي ــدة ،ل ــم
تواج ــه فيه ــا الهيئ ــة قضاي ــا غي ــر مألوف ــة ف ــي
عمله ــا .وأش ــكر بوج ــه خ ــاص كل م ــن س ــاهم
ف ــي إع ــداد الم ــواد الجتماع ــات المجل ــس ،ووث ــق
مجريات ــه وقرارات ــه ،وق ــام بمتابعته ــا.
عقـــد المجلـــس أثنـــاء العـــام الـــذي يغطيـــه
التقريـــر ســـبع جلســـات عاديـــة ،وذلـــك عـــدا
جلســـات اللجـــان ،تعامـــل فيهـــا مـــع مســـائل
روتينيـــة علـــى جـــدول أعمالـــه ،كمراجعـــة
البيانـــات الماليـــة ،وتعييـــن المدقـــق الخارجـــي،
ومناقشـــة الموازنـــة الســـنوية وغيرهـــا.
كذلـــك ،كانـــت هنـــاك محطـــات مهمـــة جديـــرة
بالتنويـــه ،حيـــث اتخـــذ المجلـــس قـــرارات فـــي
أم ــور مس ــتجدة ،كإق ــرار هيكلي ــة اإلدارة العام ــة
للتأميـــن ،وتقديـــم توصيـــة إلـــى مجلـــس
الـــوزراء بتعديـــل ضـــروري لمـــواد فـــي قانـــون
التأميـــن ،وتعييـــن مديـــر عـــام أصيـــل لـــإدارة
العامـــة للتأميـــن ،مـــا يبشـــر باالســـتقرار لهـــذا
القط ــاع المه ــم بع ــد فت ــرة ج ــاوزت الس ــنتين،

تعاقـــب فيهـــا عـــدد مـــن المـــدراء المنتدبيـــن
أو المكلفيـــن لفتـــرات قصيـــرة ،وأنتهـــز هـــذه
الفرص ــة لتوجي ــه الش ــكر إليه ــم جميع ــً عل ــى
جهودهـــم وتفانيهـــم ومـــا قدمـــوه للهيئـــة
أثنـــاء اضطالعهـــم بهـــذه المهمـــة .وفـــي
مجـــال آخـــر ،قـــرر المجلـــس إعـــادة النظـــر فـــي
أداة تقييـــم أداء الموظفيـــن ،واســـتدرج عطـــاء
مـــن بيـــت خبـــرة لهـــذا الغـــرض ،كمـــا أوصـــى
بتعدي ــل رس ــوم تأمي ــن الدراج ــات الناري ــة بن ــاء
عل ــى دراس ــة اكتواري ــة قام ــت بإعداده ــا جه ــة
اختص ــاص بتكلي ــف م ــن الهيئ ــة .كذل ــك ّ
اطل ــع
المجلــس علــى تقاريــر ســير العمــل فــي الهيئــة،
وتنفي ــذ االس ــتراتيجية التطويري ــة .2020-2016
ولعـــل مـــن أهـــم اللحظـــات البـــارزة فـــي عمـــل
الهيئ ــة ف ــي الع ــام  ،2018إط ــاق اس ــتراتيجية
الش ــمول المال ــي بالتع ــاون م ــع س ــلطة النق ــد،
التـــي تشـــارك الهيئـــة فـــي رئاســـة اللجنـــة
الوطنيـــة للشـــمول المالـــي ،ونســـجل ذلـــك
كإنجـــاز بـــارز يشـــكر عليـــه جميـــع مـــن ســـاهم
فـــي إعـــداد االســـتراتيجية والخطـــة الوطنيـــة
وترتيـــب حفـــل اإلطـــاق ،وبخاصـــة المنســـقَ ين
مــن الهيئــة وســلطة النقــد .علــى صعيــد آخــر،
ال تـــزال الهيئـــة تعمـــل علـــى توفيـــر التمويـــل
الـــازم لتشـــييد مقـــر خـــاص بهـــا بعـــد أن تـــم
تخصيـــص قطعـــة أرض لهـــذا الغـــرض مـــن
األمـــاك العامـــة.
نتطلـــع فـــي العـــام المقبـــل إلـــى المزيـــد مـــن
االســـتقرار والمزيـــد مـــن اإلنجـــاز فـــي عمـــل
الهيئــة ،وال يفوتنــا أن نشــير إلــى أهميــة الدعــم
الـــذي يقدمـــه دولـــة رئيـــس الـــوزراء ومجلـــس
الـــوزراء الموقـــر للهيئـــة ،مـــا يســـهل عملهـــا،
وبخاصـــة مـــا تـــم مؤخـــرًا مـــن إقـــرار للنظـــام
اإلداري والمالـــي للهيئـــة.
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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
تـــم إنشـــاء هيئـــة ســـوق رأس المـــال
الفلســـطينية بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء
الصـــادر بتاريـــخ  ،2005/8/11اســـتنادًا إلـــى
الم ــادة رق ــم ( )2م ــن قان ــون هيئ ــة س ــوق رأس
المـــال رقـــم ( )13لســـنة  ،2004وهـــي بذلـــك
تتمتـــع بالشـــخصية االعتباريـــة ،واالســـتقالل
المـــادي واإلداري ،واألهليـــة القانونيـــة.

ومهامها
أهداف الهيئة
ّ
نص ــت الم ــادة رق ــم ( )3م ــن قان ــون هيئ ــة س ــوق
رأس المـــال رقـــم ( )13لســـنة  ،2004علـــى أن
أه ــداف الهيئ ــة ومهامه ــا تكم ــن ف ــي تهيئ ــة
المنـــاخ المناســـب والمالئـــم لتحقيـــق اســـتقرار
رأس الم ــال ونم ــوه ،وتنظي ــم وتطوي ــر ومراقب ــة
ســـوق رأس المـــال فـــي فلســـطين ،وحمايـــة
حقـــوق المســـتثمرين .وعليهـــا ،فـــي ســـبيل
تحقي ــق ه ــذه األه ــداف ،القي ــام بم ــا يل ــي:

•
•

ٍّ
كل مـــن ســـوق األوراق
اإلشـــراف علـــى
الماليـــة ،بمـــا يكفـــل ســـامة التعامـــل،
وشـــركات التأميـــن ،وشـــركات التأجيـــر
التمويلـــي ،وشـــركات تمويـــل الرهـــن
العقـــاري.

•
•

أي بيانـــات ماليـــة
تنظيـــم اإلفصـــاح عـــن ِّ
أو معلومـــات تخـــص القطـــاع المالـــي غيـــر
المصرفـــي.
مراقبـــة تطـــور المؤسســـات الماليـــة غيـــر
المصرفيـــة ،بمـــا يضمـــن ســـامة عملهـــا.

رؤية الهيئة
هيئـــة رقابيـــة فاعلـــة تعمـــل علـــى االرتقـــاء
بســـوق رأس المـــال فـــي فلســـطين ،وحمايـــة
مصالـــح المتعامليـــن فيـــه.

رسالة الهيئة
التنظيــم واإلشــراف والرقابــة علــى أداء ٍّ
كل مــن
قطاعـــات األوراق الماليـــة ،والتأميـــن ،والرهـــن
العق ــاري ،والتأجي ــر التمويل ــي ف ــي فلس ــطين،
وتطويرهـــا بمـــا يحقـــق مبـــادئ الشـــفافية
والعدالـــة والنزاهـــة ،وفقـــً ألفضـــل الممارســـات
الدوليـــة.

التنظيــم والرقابــة واإلشــراف علــى نشــاطات
المؤسســـات الماليـــة غيـــر المصرفيـــة ،بمـــا
ف ــي ذل ــك ت ــداول األوراق المالي ــة ،والخدم ــات
المالي ــة غي ــر المصرفي ــة.
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إدارة الهيئة
يتولـــى إدارة الهيئـــة مجلـــس إدارة مكـــون مـــن ســـبعة
أعض ــاء م ــن ذوي الخب ــرة واالختص ــاص ف ــي ش ــؤون رأس
الم ــال ،يترأس ــهم رئي ــس مجل ــس اإلدارة .وق ــد تأس ــس
أول مجلـــس إدارة للهيئـــة فـــي العـــام  ،2006ويشـــمل
ً
ممثـــا عـــن وزارة االقتصـــاد الوطنـــي،
مجلـــس اإلدارة
ً
ً
وممثـــا عـــن ســـلطة النقـــد
وممثـــا عـــن وزارة الماليـــة،
ً
الفلســـطينية ،وممثـــا عـــن المصـــارف العاملـــة فـــي
فلس ــطين ،وممثلي ــن اثني ــن ع ــن الش ــركات المس ــاهمة
الفلســطينية المقبولــة أســهمها فــي هيئــة ســوق رأس
الم ــال.
ويديـــر الهيئـــة مديـــر عـــام متفـــرغ مـــن ذوي الخبـــرة
واالختصــاص والكفــاءة العاليــة فــي الشــؤون االقتصاديــة
ـاء عل ــى
والمالي ــة ،ويعي ــن بق ــرار م ــن مجل ــس ال ــوزراء بن ـ ً
تنســـيب وزيـــر الماليـــة.

التنظيم اإلداري للهيئة
يتكـــون التنظيـــم اإلداري للهيئـــة مـــن عـــدد مـــن
اإلدارات والدوائـــر علـــى النحـــو التالـــي:

•

اإلدارة العامـــة لـــأوراق الماليـــة :تتولـــى عمليـــات
التنظيــم والرقابــة واإلشــراف علــى جميــع المتعاملين
ف ــي قط ــاع األوراق المالي ــة م ــن ش ــركات أوراق مالي ــة،
وممتهنـــي المهـــن الماليـــة وصناديـــق االســـتثمار،
وتطويـــر قطـــاع األوراق الماليـــة ،مـــن حيـــث تحديـــد
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السياســـات المطلوبـــة والمالئمـــة ،وإعـــداد األنظمـــة
والتعليمـــات ذات العالقـــة.

•
•
•

اإلدارة العامـــة للتأميـــن :تتول ــى اإلش ــراف والرقاب ــة
علـــى أعمـــال التأميـــن وتطويرهـــا ،وإعـــداد األنظمـــة
والتعليمـــات المنظمـــة لعمـــل هـــذا القطـــاع.
اإلدارة العام ــة لتموي ــل الره ــن العق ــاري والتأجي ــر
التمويلـــي :تعمـــل علـــى تنظيـــم قطاعـــي الرهـــن
العق ــاري والتأجي ــر التمويل ــي وتطويرهم ــا واإلش ــراف
عليهمــا ،مــن خــال توفيــر البيئــة القانونيــة والحوافــز
االس ــتثمارية ،وزي ــادة الوع ــي ل ــدى المس ــتثمرين ف ــي
ه ــذا المج ــال.
اإلدارة العامـــة للمؤسســـات الماليـــة غيـــر
المصرفي ــة :تســعى إلــى تنظيــم عمــل المؤسســات
الماليـــة غيـــر المصرفيـــة واإلشـــراف عليهـــا ،وتوفيـــر
البيئـــة القانونيـــة الضروريـــة لعملهـــا.

تض ــاف إل ــى ه ــذه اإلدارات مجموع ــة م ــن اإلدارات والدوائ ــر
المس ــاندة لعم ــل الهيئ ــة؛ مث ــل اإلدارة العام ــة للدراس ــات
والتطويـــر ،واإلدارة العامـــة للشـــؤون الماليـــة واإلداريـــة،
ودائـــرة نظـــم المعلومـــات ،ودائـــرة التدقيـــق الداخلـــي،
ودائـــرة الشـــؤون القانونيـــة.
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موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة ( )86موظفًا مع نهاية العام  ،2018جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس ،كما في الجدول
أدناه:

المستوى التعليمي

ذكر

أنثى

المجموع

دكتوراه

1

-

1

ماجستير

7

7

14

بكالوريوس

39

16

55

دبلوم

2

2

4

دون الدبلوم

7

5

12

المجموع

56

30

86

التدريب وبناء القدرات
تحقيقــً لهدفهــا االســتراتيجي المتمثــل فــي رفــع كفــاءة
العمليــات الفنيــة والتشــغيلية ،الــذي يســهم ،بشــكل مباشــر،
فــي نجاحهــا فــي تطبيــق خططهــا اإلشــرافية والرقابيــة علــى
القطاعــات التــي تشــرف عليهــا ،وإيمانــً منهــا بــأن العنصــر
البشــري الكــفء هــو أحــد األســس الرئيســية لنجاحهــا
وتقدمهــا ،تعمــل الهيئــة علــى تطويــر ورفــع قــدرات العامليــن
لديهــا مــن خــال التدريــب وبنــاء القــدرات ،حيــث عملــت الهيئــة،
خــال العــام  ،2018علــى إلحــاق موظفيهــا بعــدد مــن البرامــج
التدريبيــة المتخصصــة محليــً ودوليــً ،وشــملت مواضيــع
عديــدة مثــل :تقييــم إجــراءات الرقابــة فــي شــركات التأميــن فــي
ضبــط المخاطــر ،أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي شــركات التأميــن،
المخاطــر التــي تواجههــا شــركات التأميــن فــي بيئــة العمــل
الفلســطينية ،تحليــل محفظــة التأميــن لشــركات التأميــن،

مؤشــرات الســامة الماليــة ،إدارة المخاطــر االســتثمارية ،إدارة
المحافــظ االســتثمارية ،تســهيل تطبيــق المعاييــر اإلســامية
الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات اإلســامية ،التطــور المالــي
والشــمول المالــي ،ثبــات فعاليــة أنظمــة مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتقييمهــا ،المنتــدى الســنوي الثالــث
لمســؤولي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،تدريــب
متخصــص ومتقــدم فــي التأجيــر التمويلــي للمعــدات ،إدارة
اســتمرارية األعمــال ،إضافــة إلــى حصــول موظفــي الهيئــة علــى
عــدد مــن الشــهادات المهنيــة المتخصصــة مثــل «قطــاع األوراق
الماليــة الفلســطيني  -القواعــد واألنظمــة» ،و«مقدمــة فــي
األوراق الماليــة واالســتثمار» الصــادرة عــن معهــد ( )CISIفــي
لنــدن.

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2018
برامج التأهيل والتدريب
نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المشاركين

الدورات الداخليـة

12

32

الدورات الخارجيـة

35

58
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استراتيجية الهيئة لألعوام 2020 – 2016
عملــت الهيئــة ،خــال العــام  ،2015علــى وضــع
اســتراتيجيتها الخماســية التــي تغطــي الفتــرة – 2016
 ،2020حيــث أقــر مجلــس إدارة الهيئــة االســتراتيجية فــي
بدايــة العــام  ،2016واحتــوت االســتراتيجية علــى خمســة
أهــداف اســتراتيجية ،وهــي:

•
•
•
•
•

النهــوض بقطــاع التأميــن ،مــن خــال إعــادة هيكلــة
وتنظيــم أوضــاع القطــاع ،بمــا يســهم فــي تحقيــق
اســتقراره ونمــوه.
تنشــيط وتعميــق قطــاع األوراق الماليــة ،وزيــادة الوعــي
المجتمعــي حــول أهميــة االســتثمار فيــه.
خلــق البيئــة المواتيــة لعمــل قطــاع تمويــل الرهــن
العقــاري ونمــوه.
تطويــر الخدمــات التــي يقدمهــا قطــاع التأجيــر
التمويلــي ورفــع مســاهمته االقتصاديــة.
إعــداد تطــورات تنظيميــة داخليــة تعمــل علــى
المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة.

وينبثــق عــن األهــداف االســتراتيجية الــواردة أعــاه ،مجموعــة
مــن األهــداف الفرعيــة المرتبطة بها ،بحيث تســتنبط منها
البرامــج واألنشــطة المرتبطــة بتحقيــق تلــك األهــداف ،وقــد
تــم اســتخدام نهــج التدحــرج فــي تنفيــذ االســتراتيجية،
حيــث يتــم تنفيــذ األهــداف وفقــً لإلطــار الزمنــي
الخــاص بهــا ،ويتــم تحديــد محطــات مركزيــة لمراجعــة
االســتراتيجية وتقييــم اإلنجــازات ،وتحديــد المعوقــات التــي
تحــول دون تنفيــذ بعضهــا ،والعمــل علــى معالجــة هــذه
المعوقــات ،إضافــة إلــى تقييــم الحاجــة إلــى تعديــل بعــض
األهــداف االســتراتيجية إذا لــزم األمــر اســتجابةً لتطــورات أو
مســتجدات رئيســية تؤثــر علــى عمــل الهيئــة والقطاعــات
التــي تشــرف عليهــا.
وقــد أقــر مجلــس إدارة الهيئــة ،خــال العــام  ،2018نتائــج
التقييــم المرحليــة لالســتراتيجية ،وذلــك بعــد مراجعــة

دقيقــة ومعمقــة لمــا تــم إنجــازه خــال النصــف األول مــن
اإلطــار الزمنــي المحــدد لالســتراتيجية والبالــغ خمــس
ســنوات .كمــا أقــر المجلــس تعديــل مجموعــة مــن األهــداف
الفرعيــة الــواردة فــي االســتراتيجية اســتجابة للمســتجدات
الموضوعيــة الحاصلــة والمرتبطــة بتنفيــذ بعــض األهــداف
التــي تؤثــر علــى عمــل الهيئــة ،وذلــك انطالقــً مــن نهــج
التدحــرج المتبــع فــي تنفيــذ االســتراتيجية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تقييــم نتائج تنفيذ االســتراتيجية
مــن خــال جلســات تقييميــة ممنهجــة؛ بــدءًا مــن التقييــم
علــى مســتوى كل وحــدة إداريــة علــى حــدة ،وصــوالً إلــى
تقييــم مــا تــم إنجــازه مــن األهــداف االســتراتيجية واألهــداف
الفرعيــة المنبثقــة عنهــا ،حيــث تــم رفــع مجموعــة مــن
التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة ،إضافــة إلــى نتائــج التقييــم.
وتــم اســتكمال العمــل خــال العــام  2018اســتنادًا إلــى
المعدلــة ،وذلــك مــن خــال مواءمــة خطــط
االســتراتيجية
َّ
العمــل الســنوية وفقــً للتعديــات المعتمــدة ،وذلــك
لتنفيــذ األهــداف االســتراتيجية ،واألهــداف الفرعيــة المنبثقــة
عنهــا ،حيــث عملــت الهيئــة علــى إصــدار مجموعــة مــن
التشــريعات واألطــر القانونيــة الثانويــة ،وبخاصــة فــي قطــاع
األوراق الماليــة .وتــم اعتمــاد إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة
للشــمول المالــي فــي فلســطين ،ودخولهــا حيــز التنفيــذ
الفعلــي .كمــا تــم االنتهــاء مــن تطويــر وإطــاق برنامــج
شــهادات مهنيــة متخصــص لقطاع التأمين يهدف ،بشــكل
أساســي ،إلــى تطويــر القــدرات المهنيــة والفنيــة للعامليــن
فــي القطــاع ،الــذي ســيصار إلــى ربطــه بمتطلبــات ترخيــص
ممتهنــي المهــن التأمينيــة والمتوقــع إنجــازه خــال العــام
القــادم ،إضافــة إلــى ربــط مجموعــة مــن الشــهادات المهنيــة
كمتطلبــات مســبقة إلشــغال بعــض الوظائــف الرئيســية
فــي شــركات التأميــن .هــذا إضافــة إلــى تطويــر واعتمــاد
آليــة ممنهجــة ومحــددة لنشــر العقوبــات والمخالفــات التــي
تصدرهــا الهيئــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،وتطويــر آليــة
تقديــم الشــكاوى واالستفســارات الــواردة إلــى الهيئــة مــن
جمهــور المواطنيــن ،لضمــان متابعتهــا ومعالجتهــا بكفاءة
وفعاليــة.
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اجتماعات مجلس اإلدارة
عقــد مجلــس إدارة الهيئــة ســبع جلســات خــال
العــام  2018انبثــق عنهــا مجموعــة مــن القــرارات
التــي تتعلــق بتطويــر الهيئــة والقطاعــات
التــي تشــرف عليهــا .فعلــى مســتوى قطــاع
التأميــن ،قــرر مجلــس اإلدارة التوصيــة بتعديــل
قانــون التأميــن رقــم  20لســنة  ،2005وبخاصــة
المادتيــن  171و 172المتعلقتيــن بالصنــدوق
الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث
الطــرق .كمــا أقــر المجلــس التعاقــد مــع خبيــر
اكتــواري لتنفيــذ دراســة اكتواريــة لتحديــد
تســعيرة مالئمــة ومناســبة لقســط الدراجــات
الناريــة فــي فلســطين ،وذلــك تنفيــذًا لمضمــون
توجيهــات مجلــس الــوزراء للهيئــة .مــن جهــة
أخــرى ،وافــق المجلــس علــى تمديــد عمــل لجنــة
تصفيــة شــركة المؤسســة العربيــة للتأميــن
لعــام إضافــي ينتهــي بتاريــخ .2019/6/30
وصــادق المجلــس علــى فــرض مجموعــة مــن
العقوبــات علــى عــدد مــن شــركات التأميــن
والــوكالء والمنتجيــن نتيجــة لمخالفــة األمــر
رقــم ( )1لســنة  2017بشــأن تأميــن المركبــات
وتأميــن العمــال ،إضافــة إلــى إقــرار المجلــس
إلغــاء إجــازات مجموعــة مــن وكالء ومنتجــي
التأميــن ،وشــطب قيدهــم مــن ســجل الــوكالء.
وفــي قطــاع التأجيــر التمويلــي ،وافــق مجلــس
اإلدارة علــى تعديــل تنظيــم اســتيفاء رســوم
تســجيل وتعديــل طلبــات عقــود التأجيــر

التمويلــي ،وذلــك اســتنادًا إلــى أحــكام المــادة
( )4مــن نظــام الرســوم رقــم ( )4لســنة ،2006
وقــرر المجلــس إيقــاف األنشــطة الخاصــة بالتأجير
التمويلــي لشــركتي تأجيــر تمويلــي إلــى
حيــن تصويــب أوضاعهمــا ،وذلــك لمخالفتهــا
أحــكام التعليمــات المنظمــة لقطــاع التأجيــر
التمويلــي .فــي حيــن تــم إلغــاء رخصــة شــركة
تأجيــر تمويلــي لمخالفتهــا األحــكام الــواردة فــي
التعليمــات.
وفــي قطــاع األوراق الماليــة ،قــرر المجلــس منــح
شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة ترخيــص
ممارســة نشــاط الوســاطة الماليــة لحســابه،
كمــا صــادق المجلــس علــى فــرض عقوبــات
وغرامــات ماليــة علــى عــدد مــن شــركات األوراق
الماليــة لمخالفتهــا األحــكام والقواعــد الــواردة
فــي قانــون األوراق الماليــة والتشــريعات الثانويــة
الصــادرة بموجبــه.
كمــا اتّخــذ المجلــس مجموعــة مــن القــرارات
علــى الصعيــد الداخلــي للهيئــة ،حيــث ناقــش
المجلــس نتائــج تقييــم تنفيــذ اســتراتيجية
الهيئــة لمناســبة انتهــاء نصــف اإلطــار الزمنــي
المحــدد لهــا ( ،)2018-6/2016وتــم إقــرار
نتائــج التقييــم ،إضافــة إلــى إقــرار مجموعــة مــن
التعديــات علــى األهــداف الفرعيــة الــواردة فــي
االســتراتيجية للفتــرة الزمنيــة المتبقيــة مــن

19

اإلطــار الزمنــي المحــدد لالســتراتيجية .كمــا صــادق المجلس
علــى آليــة جديــدة لنشــر العقوبــات والمخالفــات علــى موقــع
الهيئــة اإللكترونــي ،بمــا يشــمل تصنيــف هــذه المخالفــات
إلــى ثالثــة مســتويات وفقــً لطبيعــة المخالفــة مــع تحديــد
آليــة ومــدة نشــرها.
ومــن جهــة أخــرى ،أعــاد المجلــس تشــكيل لجنــة التدقيــق
والمخاطــر ولجنــة الحوكمــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة
الهيئــة ،إضافــة إلــى المصادقــة النهائيــة علــى هيكليــة
اإلدارة العامــة للتأميــن فــي الهيئــة ،وتعديــل الهيــكل
التنظيمــي للهيئــة باســتحداث دائــرة إدارة المخاطــر،
ورفــع الهيــكل التنظيمــي بعــد التعديــل إلــى وزيــر الماليــة
للمصادقــة عليــه ،كمــا وافــق المجلــس علــى تعديــل
الهيــكل التنظيمــي الفرعــي لــإدارة العامــة للدراســات
والتطويــر ،وتســكين الموظفيــن علــى الهيــكل المعــدل،
إضافــة إلــى إقــرار البيانــات الماليــة للهيئــة للعــام ،2017
وإقــرار مشــروع موازنــة الهيئــة للعــام .2019

أو ًال :تطويــر البيئــة القانونيــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة
علــى القطاعــات التــي تشــرف عليهــا الهيئــة

•

•

أهم اإلنجازات
عملــت الهيئــة فــي العــام  2018علــى تنفيــذ عــدد مــن
األنشــطة ذات العالقــة بتطويــر البيئــة القانونيــة ،وتطويــر
أعمــال الهيئــة الفنيــة ،إضافــة إلــى تعزيــز عالقاتهــا الداخليــة
والخارجيــة ،وذلــك اســتنادًا إلــى خططهــا وبرامجهــا
والمهــام الموكلــة إليهــا بموجــب القانــون واألهــداف
االســتراتيجية المحــددة فــي الخطــة االســتراتيجية لألعــوام
 2020 - 2016وتعديالتهــا .وفــي هــذا الســياق ،حققــت
الهيئــة مجموعــة مــن اإلنجــازات ،ومــن أهمهــا:
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•

إصــدار قــرار بخصــوص نشــر العقوبــات والمخالفــات
التــي تصدرهــا الهيئــة ،حيــث أصــدر مجلــس إدارة
الهيئــة ،فــي جلســته رقــم ( )2018/04والمنعقــدة فــي
الربــع الثالــث مــن العــام  ،2018قــرارًا بخصــوص نشــر
العقوبــات والمخالفــات علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي،
وذلــك وفقــً آلليــات وضوابــط نشــر محــددة تعتمــد
علــى مســتويات تصنيــف المخالفــات .هــذا وقــد نــص
القــرار علــى تصنيــف المخالفــات وفقــً لثالثــة مســتويات
تحاكــي التــدرج فــي حجــم المخالفــة ومســتواها ،وهــي
بســيطة ،ومتوســطة ،وجســيمة.
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة األوراق الماليــة
األردنيــة ،وذلــك فــي العاصمــة األردنيــة عمــان فــي الربــع
األول مــن العــام  .2018وأتــت المذكــرة تتويجــً لجهــود
التعــاون والتنســيق وتبــادل المعلومــات الرقابيــة
والمهنيــة .وتهــدف إلــى تبــادل الخبــرات فــي عمليــات
اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع األوراق الماليــة ،وتحديــدًا
فــي مجــال تطويــر األطــر القانونيــة والرقابيــة ،وبخاصــة
فــي مجــال التمويــل اإلســامي وإصــدار الصكــوك.
إنجــاز الدفعــة الرابعــة مــن التســويات الوديــة
للتعويضــات المترتبــة على شــركة مصــر للتأمين،
حيــث أنجــزت الهيئــة وشــركة مصــر للتأميــن (الشــركة
المنقــول إليهــا التزامــات الشــركة األهليــة المصريــة
للتأميــن فــي فلســطين) ،الدفعــة الرابعــة لعــدد مــن
التســويات الوديــة لمجموعــة مــن المتضرريــن الذيــن
لهــم حقــوق فــي ذمــة الشــركة األهليــة المصريــة
للتأميــن فــي فلســطين ،حيــث قامــت شــركة مصــر

للتأميــن بدفــع المبالــغ الماليــة التــي تــم االتفــاق عليهــا
مــع المتضرريــن لتســوية الملفــات العالقــة بينهــم وبيــن
الشــركة.

•

•

إطــاق برنامــج الشــهادات المهنيــة الخــاص بقطــاع
التأميــن ،وذلــك بالتعــاون مــع كل مــن معهــد البحريــن
للدراســات الماليــة والمصرفيــة ( ،)BIBFومعهــد التأميــن
القانونــي البريطانــي ( .)CIIويهــدف هــذا البرنامــج ،بشــكل
رئيســي ،إلــى تطويــر قطــاع التأميــن فــي فلســطين ،مــن
خــال زيــادة ورفــع قــدرات العامليــن فيــه فنيــً ،اســتنادًا
إلــى شــهادات مهنيــة متخصصــة صــادرة عــن مؤسســات
مرموقــة ،ووفقــً ألفضــل المعاييــر الدوليــة فــي صناعــة
التأميــن .كمــا ســيتم اعتمــاد شــهادات البرنامــج كأحــد
المتطلبــات الرئيســية فــي ترخيــص ممتهنــي المهــن
التأمينيــة؛ مثــل وكالء التأميــن ،ووســطاء التأميــن ،وبعــض
الوظائــف الرئيســية فــي شــركات التأميــن؛ مثــل مــدراء
اإلنتــاج ،ومــدراء التعويضــات وإدارة المخاطــر ،وذلــك وفقــً
لبرنامــج تــم تطويــره خصيصــً لهــذا الغــرض ،األمــر الــذي
سيســهم ،بشــكل مباشــر ،فــي زيــادة كفــاءة ومســتوى
الخدمــات التأمينيــة المقدمــة للمواطــن الفلســطيني.
عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات والــورش المتخصصــة
لشــركات التأجيــر التمويلــي ،حيــث عملــت الهيئــة،
بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة ( ،)IFCعلــى عقــد
مجموعــة مــن اللقــاءات والــورش المتخصصــة التــي ركــزت
علــى اســتفادة شــركات التأجيــر التمويلــي مــن ســجل
األمــوال المنقولــة الــذي ُأنشــئ بموجــب القــرار بقانــون بشــأن
ضمــان الحــق فــي المــال المنقــول ،وعالقــة التأجيــر التمويلــي
بهــذا القانــون ،حيــث عقــدت ورشــة متخصصــة فــي التأجيــر
التمويلــي المتقــدم ،وآليــات البيــع واحتســاب الدفعــات،
إضافــة إلــى ورشــة لمعاييــر المحاســبة الدوليــة :المعيــار رقــم

( )16وهــو المعيــار الجديــد المتخصــص فــي التأجيــر
التمويلــي ،والمعيــار رقــم ( )9وهــو المعيــار المتخصــص
فــي األدوات الماليــة.

•

•

عقــد لقــاء متخصــص حــول آفــاق تطــور قطــاع
األوراق الماليــة ،حيــث عقــدت الهيئــة خــال الربــع
لقــاء متخصصــً بعنــوان
الثالــث مــن العــام 2018
ً
«قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني ،الفــرص
والتحديــات» ،الــذي اســتضافت فيــه مستشــار هيئــة
األوراق الماليــة والســلع اإلمارتيــة د .منــذر العمــري.
ونوقشــت خــال اللقــاء أهميــة انضمــام الســوق إلــى
المؤشــرات الماليــة العالميــة ،وإنشــاء وتأســيس
صناديــق االســتثمار فــي فلســطين ،وأهميــة توفيــر
أدوات ماليــة مثــل الصكــوك والســندات ،وآليــة إدراجهــا
والتعامــل معهــا فــي البورصــة ،إضافــة إلــى أهميــة
دور البنــوك فــي منــح قــروض االســتثمار فــي البورصــة،
ومــدى نجــاح وفاعليــة التمويــل علــى الهامــش ،ودور
شــركات الوســاطة وشــركات الحفــظ األميــن فــي جــذب
االســتثمارات األجنبيــة ،وآليــات االســتفادة منهــا فــي
تحفيــز االســتثمار فــي بورصــة فلســطين ،وإنشــاء
ســوق مــوا ٍز إلدراج الشــركات المســاهمة العامــة التــي
ال تســتوفي متطلبــات اإلدراج وشــروطه.
مخاطبــة بورصــة فلســطين بتمديــد موعــد
اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة النصــف الســنوية،
حيــث خاطبــت الهيئــة بورصــة فلســطين بالموافقــة
علــى تمديــد فتــرة اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة
ـاء علــى طلــب
النصــف الســنوية للعــام  ،2018وذلــك بنـ ً
جمعيــة مدققــي الحســابات القانونييــن الفلســطينية،
وذلــك بســبب تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9والمتعلــق بــاألدوات الماليــة
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 2007إلقــرار قانــون مكافحــة غســل األمــوال ،وعكــس
هــذا القانــون مــدى جديــة والتــزام دولــة فلســطين
فــي مجــال جريمتــي غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل
اإلرهــاب.

والمخصصــات الماليــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بــدءًا
مــن العــام الجــاري ،وأصبــح تطبيقــه إلزاميــً ،والــذي حــل
بديــ ً
ا عــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (.)39

•

•

عقــد ورشــة تدريبيــة متخصصــة فــي التأجيــر
التمويلــي ،حيــث نظمــت الهيئــة ،بالتعــاون مــع
مؤسســة التمويــل الدوليــة ( ،)IFCورشــة تدريبيــة
متخصصــة فــي التأجيــر التمويلــي اســتهدفت
المحاميــن ،وذلــك فــي الربــع الرابــع مــن العــام ،2018
وشــملت محامــي شــركات التأجيــر التمويلــي ،إضافــة
إلــى مجموعــة مــن المحاميــن المتخصصيــن فــي
الشــؤون الماليــة ،إضافــة إلــى نقابــة المحاميــن.
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع التمويــل اإلســامي
المقــدم مــن البنــك الدولــي ،الــذي هــدف إلــى
مســاعدة الهيئــة فــي دراســة وتقييــم التمويــل
اإلســامي فــي فلســطين ،وتحديــدًا البيئــة الممكنــة
لتطويــر األدوات الماليــة اإلســامية غيــر المصرفيــة؛
مثــل الصكــوك ،واإلجــارة ،إضافــة إلــى رســم الخطــوط
العريضــة لتطويــر اإلطــار القانونــي الناظــم للصكــوك.
ويعتبــر هــذا المشــروع نقطــة االنطــاق نحــو تطويــر
صناعــة التمويــل اإلســامي فــي فلســطين.

•

•

ثانيًا :تعزيز العالقة مع المؤسسات الدولية واإلقليمية
والمحلية

•

المشــاركة فــي ملتقــى مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب ،الــذي عقــد بالتعــاون مــع وحــدة
المتابعــة الماليــة وبتنســيق مــن معهــد الدراســات
المصرفيــة ،حيــث تــم اســتعراض الخطــوات التــي
قطعتهــا دولــة فلســطين فــي هــذا المجــال منــذ العام
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•

المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي للمنظمــة
العالميــة لإلفصــاح اإللكترونــي ( ،)XBRLالــذي عقــد
فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي الربــع الرابــع
مــن العــام  ،2018واســتضافته هيئــة األوراق الماليــة
والســلع .وتنــاول المؤتمــر عــددًا مــن المواضيــع
المرتبطــة باإلفصــاح اإللكترونــي وأهميتــه فــي تعزيــز
ثقافــة اإلفصــاح.
المشــاركة فــي أعمــال المؤتمــر الدولــي لتعزيــز دور
القطــاع الخــاص فــي جهــود الحوكمــة ومكافحــة
الفســاد ،الــذي عقــد فــي الربــع الرابــع مــن العــام ،2018
بتنظيــم مــن هيئــة مكافحــة الفســاد ،ووزارة االقتصــاد
الوطنــي ،وجمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين،
حيــث شــاركت الهيئــة بورقــة عمــل حــول مــدى تعزيــز
التشــريعات الخاصــة بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي
لمبــادئ مكافحــة الفســاد للقطــاع الخــاص ،وتحديــدًا
فيمــا يتعلــق بقطــاع التأميــن واألوراق الماليــة ،ومــدى
تعزيــز التشــريعات الناظمــة للقطاعيــن المذكوريــن
لمبــادئ مكافحــة الفســاد وآليــة تعزيزهــا ،وأهــم
التوصيــات بهــذا الخصــوص.
المشــاركة فــي االجتمــاع الســابع لـــ(،)COMCEC
المنبثقــة عــن منظمــة المؤتمــر اإلســامي ،الــذي عقــد
فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة خــال الربــع الرابــع مــن
العــام .2018

ثالثًا .تعزيز التوعية المالية
ســعيًا مــن الهيئــة إلــى تعزيــز الشــمول المالــي فــي
فلســطين ،وبهــدف توفيــر بيئــة اســتثمارية مناســبة تصــب
فــي تعزيــز كفــاءة وشــفافية أداء قطاعات ســوق رأس المال،
وبمــا يحقــق المنفعــة المثلــى للمواطــن الفلســطيني،
عملــت الهيئــة خــال العــام  ،2018علــى تنفيــذ العديــد مــن
الحمــات واألنشــطة التوعويــة الممنهجــة التــي تســعى إلــى
تعريــف المواطنيــن بالخدمــات والمنتجــات الماليــة ،وآليــة
اســتخدامها ،واالســتفادة منهــا بالطريقــة المثلــى ،وحمايــة
حقوقهــم والمتعامليــن مــع قطاعــات ســوق رأس المــال،
مــن خــال تعزيــز الوعــي المالــي لديهــم ،وتعريفهــم بــدور
الهيئــة الرقابــي علــى قطــاع التأميــن الفلســطيني ،حيــث
تــم تنفيــذ التالــي:

•

•

حملــة «التأميــن حمايــة وأمــان» ،وهــي حملــة
توعويــة شــاملة خاصــة بقطــاع التأميــن
الفلســطيني ،تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى
المواطــن بأهميــة التأميــن والمنتجــات والخدمــات التــي
يقدمهــا هــذا القطــاع ،وتعريفهــم بآليــة اســتخدامها
واالســتفادة منهــا بالطريقــة المثلــى ،إضافــة إلــى حماية
حقــوق المواطنيــن والمتعامليــن مــع قطــاع التأميــن،
مــن خــال تعزيــز الوعــي والمعرفــة التأمينيــة لديهــم،
وتعريفهــم بــدور الهيئــة الرقابــي علــى قطــاع التأميــن
الفلســطيني .وتســتهدف حملــة التأميــن الشــاملة
التــي تمتــد لســبعة شــهور ،وتنطلــق بدايــة العــام
 ،2019وتغطــي كافــة المحافظــات فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،شــرائح المجتمــع الفلســطيني كافــة،
مســتخدمةً العديــد مــن األدوات والوســائل التوعويــة
واألدوات اإلعالميــة مثــل الومضــات اإلذاعيــة ،والرســوم
الكرتونيــة ،والفيديوهــات التوعويــة ،إضافــة إلــى
اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي.

تنفيــذ فعاليــات أســبوع المســتثمر العالمــي
فــي فلســطين ،نفــذت الهيئــة فعاليــات «أســبوع
المســتثمر العالمــي» فــي فلســطين ،وهــي مبــادرة
دوليــة ســنوية يتــم تنظيمهــا وإطالقهــا مــن قبــل
المنظمــة الدوليــة للهيئــات المشــرفة علــى أســواق
المــال «ايوســكو» ( .)IOSCOوشــاركت دولــة فلســطين،
مــن خــال الهيئــة ،فــي هــذه الحملــة للعــام الثانــي على
التوالــي إلــى جانــب مــا يقــارب  82دولــة حــول العالــم
مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة .وتــم خــال الحملــة
تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن الفعاليــات واألنشــطة
لمــدة أســبوع كامــل ،وهــي مــدة الحملــة بالتعــاون مــع
مكونــات قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني ،وبخاصــة
بورصــة فلســطين ،وشــركات األوراق الماليــة ،إذ عملــت
الهيئــة علــى إنشــاء زاويــة إلكترونيــة موحــدة خاصــة
بالحملــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،وتــم ربطهــا
علــى المواقــع للشــركاء فــي قطــاع األوراق الماليــة،
كمــا اســتهدفت الحملــة شــرائح مختلفــة مــن مكونــات
المجتمــع الفلســطيني ،وبخاصــة فئــة الشــباب ،حيــث
تــم اســتقبال مــا يزيــد علــى  500طالــب وطالبــة
مــن طلبــة المــدارس فــي مقــرات الهيئــة والبورصــة
وشــركات األوراق الماليــة ،وذلــك بالتعــاون مــع وزارة
التربيــة والتعليــم العالــي فــي محافظــات الضفــة وغــزة،
إضافــة إلــى تخصيــص النشــرة اإلذاعيــة المدرســية
ليــوم واحــد بمحافظــات الوطــن ،للحديــث عــن فعاليــة
أســبوع المســتثمر ،كمــا تــم اســتقطاب مــا يزيــد علــى
 200طالــب وطالبــة جامعيــة فــي لقاءات عملــت الهيئة
علــى تنفيذهــا فــي الجامعــات بهــذه المناســبة ،كمــا
شــملت الحملــة جمهــور المســتثمرين فــي قطــاع
األوراق الماليــة ،وذلــك مــن خــال عقــد الهيئــة لقــاءات
توعويــة اســتهدفتهم.
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•

تطويــر وتوقيــع وتنفيــذ مذكــرات تعــاون وتفاهــم
مــع المؤسســات األكاديميــة الفلســطينية ،وقعــت
الهيئــة خــال العــام  2018ثــاث مذكــرات تعــاون
مشــتركة مــع جامعــة بيرزيــت ،اســتهدفت إحداهــا
طلبــة كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة ،فــي حيــن تســعى
مذكــرة التعــاون الثانيــة إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك
مــع مركــز تطويــر اإلعــام التابــع للجامعة ،بهــدف تطوير
اإلعــام االقتصــادي ،بمــا يخــص القطــاع المالــي غيــر
المصرفــي فــي فلســطين ،إضافــة إلــى تجديــد مذكــرة
التعــاون الثالثيــة مــع كليــة األعمــال واالقتصــاد فــي
الجامعــة؛ بهــدف دمــج مســاق حوكمــة الشــركات ،كمــا
تــم توقيــع تجديــد االتفاقيــة الثالثيــة ذاتهــا ،بالتعــاون
مــع جامعــة فلســطين األهليــة.
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•

اســتكمال تنفيــذ برامــج التثقيــف المالــي مــع
المؤسســات األكاديميــة ،ضمــن المحــور الخــاص
بتعزيــز ورفــع الوعــي المالــي لــدى طلبــة الجامعــات
مــن خــال برنامــج الخبيــر الزائــر ،تــم عقــد عــدد مــن
اللقــاءات المتخصصــة التــي اســتهدفت مجموعــة مــن
المؤسســات األكاديميــة فــي مختلــف أرجــاء الوطــن،
حيــث يهــدف هــذا البرنامــج المتخصــص إلــى رفــع
وتعزيــز الوعــي المالــي بيــن الطلبــة ،وإثــراء المعرفــة
األكاديميــة الموجــودة لديهــم بخبــرات عمليــة تعــزز مــن
تنافســية الطالــب فــي عملــه الحقــً.

•

•

التوعيــة اإللكترونيــة ،تماشــيًا مــع التطــورات
التكنولوجيــة المعاصــرة التــي باتــت تفــرض نفســها
بقــوة علــى الواقــع ،وتحديــدًا وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وســعيًا إلــى الوصــول إلــى الجمهــور حيثمــا
كان بكافــة الوســائل الممكنــة وأفضلهــا ،بشــكل
فــردي أو كفئــات محــددة أو للجمهــور كافــة ،والتفاعــل
معــه ،أطلقــت الهيئــة نافــذة تكنولوجيــة إضافيــة
مــن خــال إطــاق صفحتهــا علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي «فيســبوك» ،كمــا تعمــل الهيئــة ،وضمــن
بوابــة التوعيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،علــى توفيــر
العديــد مــن المعلومــات الغنيــة التــي تهــدف إلــى رفــع
الوعــي المالــي لــدى مختلــف فئــات المجتمــع ،وذلــك مــن
خــال تقديمهــا بطــرق مبســطة ومباشــرة ،وتتضمــن
العديــد مــن الجوانــب المهمــة لحمايــة حقوقهــم
وتثقيفهــم حــول المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا
هــذه القطاعــات وأهميتهــا.
المشــاركة فــي فعاليــات برامــج التدريــب
والتوظيــف ،اســتقبلت الهيئــة عــددًا مــن خريجــي
مؤسســات التعليــم العالــي فــي فلســطين ،مــن خــال
جناحهــا الخــاص فــي هــذه الفعاليــات ،وذلــك بهــدف

تعريفهــم بمتطلبــات ســوق العمــل المحلــي ،وبخاصــة
فــي قطاعــات ســوق رأس المــال.

•

إطــاق نشــرة ســوق رأس المــال الفلســطيني
والمســاهمة فــي رفــد المجــات والدوريــات
المتخصصــة بأخبــار قطاعــات ســوق رأس المــال،
أطلقــت الهيئــة نشــرة ربعيــة إلكترونيــة متخصصــة
بعنــوان «نشــرة ســوق رأس المــال الفلســطيني»،
وهــي نشــرة تتنــاول باألرقــام والتحليــل التطــورات
التــي تشــهدها القطاعــات التــي تشــرف عليهــا الهيئــة
بشــكل ربعــي ومقــارن ،حيــث تســهم هــذه النشــرة
بمســاعدة ذوي الشــأن ،فــي الوصــول إلــى اإلحصائيــات
الخاصــة بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي ،والمســاهمة
فــي رفــع الوعــي المالي لــدى المواطنين ،من خالل مواد
التوعيــة التــي تنشــرها المجلــة ،واالطــاع علــى كافــة
األخبــار والمســتجدات الخاصــة بالهيئــة وقطاعاتهــا.
كمــا عملــت الهيئــة علــى بــث مجموعــة مــن األخبــار
والمعلومــات ،ورفــد عــدد مــن أهــم المجــات والدوريــات
المتخصصــة مثــل مجلــة المراقــب االقتصــادي ،وبانورامــا
البورصــة بأخبــار الهيئــة وأنشــطتها ،إلــى جانــب أهــم
البيانــات اإلحصائيــة لقطاعــات ســوق رأس المــال ،ونشــر
مــا يخــدم أغــراض قطاعــات عــدة.
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الشمول المالي
تحقــق فــي العــام  2018إنجــاز وطنــي مهــم علــى صعيــد
الجهــود المبذولــة فــي الشــمول المالــي ،فقــد تــم اعتمــاد
االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي مــن قبــل
مجلــس الــوزراء ،وذلــك خــال جلســته المنعقــدة بتاريــخ
 ،2018/9/12وعليــه ،أصبحــت االســتراتيجية نافــذة لبــدء
التطبيــق الفعلــي وفقــً لألنشــطة والبرامــج الــواردة فــي
الخطــة التنفيذيــة الخاصــة بهــا .ومــن جهــة أخــرى ،تــم
تســليم فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس -حفظــه اهلل-
االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين
مــن قبــل رئاســة اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي والوفــد
المرافــق لهــا مــن الهيئــة وســلطة النقــد .وتعــد فلســطين
بذلــك مــن أولــى الــدول العربيــة التــي عملــت علــى تطويــر
وإطــاق اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي ،وفقــً
للمعاييــر والممارســات الدوليــة الفضلــى.
وقــد تــم إعــان إطــاق العمــل باالســتراتيجية مــن قبــل
رئاســة اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي فــي حفــل أقيــم
فــي نهايــة العــام  ،2018تحــت رعايــة فخامــة الرئيــس
محمــود عبــاس ،وبمشــاركة ممثــل الحكومــة األلمانيــة فــي
فلســطين ،وبالتعــاون مــع التحالــف العالمــي للشــمول
المالــي ( ،)AFIوالوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي (،)GIZ
وبحضــور كافــة الجهــات ذات العالقــة مــن جهــات محليــة،
ووفــود ماليــة عربيــة ودوليــة ،وممثلــي القطــاع المالــي
المصرفــي وغيــر المصرفــي ،والســلك الدبلوماســي،
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والغــرف التجاريــة ،وخبــراء اقتصادييــن ،وأكاديمييــن،
وممثلــي مؤسســات دوليــة.

هــذا ،وقــد شــهد العــام  ،2018االجتمــاع األول للجنــة الوطنيــة
للشــمول المالــي ،التــي تــم تعيينهــا بقــرار مــن مجلــس
الــوزراء فــي العــام  ،2017برئاســة مشــتركة بيــن هيئــة
ســوق رأس المــال وســلطة النقــد ،وعضويــة كل مــن :وزارة
الماليــة والتخطيــط ،وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وزارة التنميــة
االجتماعيــة ،وزارة التربيــة والتعليــم العالي ،ســوق فلســطين
لــأوراق الماليــة ،جمعيــة البنــوك ،اتحــاد الغــرف التجاريــة
الصناعيــة ،االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن ،الشــبكة
الفلســطينية لإلقــراض (شــراكة) ،إضافــة إلــى خبيريــن اثنيــن
مســتقلين ســمتهما الهيئــة وســلطة النقــد .وتتولــى
اللجنــة الوطنيــة إعــداد السياســات ذات العالقــة بتطبيــق
االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي ،وضمــان تنفيذهــا.

وتــم خــال اجتماعهــا األول وضــع الخطــوط العريضــة آلليــات
تنفيــذ األهــداف ،والتنســيق بيــن الجهــات ذات العالقــة
باالســتراتيجية ،إضافــة إلــى اعتمــاد مقتــرح تشــكيل اللجنــة
الفنيــة للشــمول المالــي وشــروطها المرجعيــة ،التــي تضــم
فــي عضويتهــا ممثليــن عن الشــركاء الرئيســيين ،وبرئاســة
مشــتركة بيــن هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد.
وســتكون اللجنــة الفنيــة مســؤولة عــن توفيــر التنســيق
الكامــل بيــن الشــركاء كافــة علــى المســتوى التنفيــذي،
لضمــان تطبيــق خطــة عمــل االســتراتيجية اســتنادًا إلــى
توجيهــات اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي ،إضافــة إلــى
مســؤوليتها عــن عمليــة المتابعــة والتقييــم ورفــع التقاريــر
الدوريــة للجنــة الوطنيــة وفــق اآلليــة المحــددة فــي الشــروط
المرجعيــة للجنــة .وعقــدت اللجنــة الفنيــة المشــكلة
اجتماعهــا األول فــي الربــع الثالــث مــن العــام .2018
ويســهم الشــمول المالــي ،بشــكل مباشــر ،فــي تحقيــق
االســتقرار المالــي والنمــو االقتصــادي للــدول ،وذلــك مــن
خــال إدمــاج كافــة فئــات المجتمــع وشــرائحه بالنظــام
المالــي الرســمي ،وحمايــة حقوقهــم ماليــً ،وإتاحــة التمويــل
للشــركات والمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة .وع ّرفــت االســتراتيجية الوطنيــة الشــمول

المالــي بأنــه «تعزيــز وصــول واســتخدام فئــات المجتمــع
كافــة للخدمــات والمنتجــات الماليــة مــن القنــوات الرســمية
التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم بالتكلفــة والوقــت
المعقوليــن ،وحمايــة حقوقهــم ،وتعزيــز معرفتهــم المالية،
بمــا يمكنهــم مــن اتّخــاذ القــرار المالــي المناســب» .يذكــر أن
الهــدف الرئيــس لالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي
هــو «رفــع نســبة الشــمول المالــي فــي فلســطين والبالغــة
 %36.4مــن األفــراد البالغيــن لتصــل إلــى  %50كحــد أدنــى
فــي نهايــة العــام .»2025
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الهــدف الرئيــس واألهــداف االســتراتيجية والفرعيــة
للشــمول المالــي فــي فلســطين
إن الهــدف الرئيــس الســتراتيجية الشــمول المالــي فــي
فلســطين هــو «زيــادة نســبة الشــمول المالــي الحاليــة،
والبالغــة  %36.4مــن األفــراد البالغيــن ،لتصــل ،كحــد أدنــى،
إلــى  %50فــي نهايــة العــام .»2025
األهداف االستراتيجية للشمول المالي في فلسطين

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

تهدف االستراتيجية إلى تحقيق عدد من األهداف:
 .1زيــادة نســبة القــدرات الماليــة لــدى الشــرائح
المســتهدفة مــن المجتمــع.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

تعزيــز القــدرات الماليــة لــدى طلبــة المــدارس
والجامعــات والمعاهــد المتوســطة.
تعزيــز القــدرات الماليــة لــدى النســاء والشــباب
والعاطليــن عــن العمــل.
تعزيــز المعرفــة وبنــاء القــدرات الماليــة لــدى أصحاب
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة
الصغــر ،مــع التركيــز علــى تلــك المشــاريع المــدارة
مــن قبــل النســاء.
تعزيــز ثقــة المواطنيــن بمــزودي الخدمــات الماليــة،
وبالخدمــات الماليــة الرســمية فــي القطــاع المالــي
المصرفــي وغيــر المصرفــي.
بناء القدرات المالية لدى اإلعالم االقتصادي.

 .2تعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة الرســمية
واســتخدامها مــن قبــل الشــرائح المســتهدفة
التــي تعانــي مــن نســب متدنيــة مــن الشــمول
المالــي.
 2.1توفيــر الخدمــات الماليــة فــي المناطــق الريفيــة غيــر
المخدومــة فــي شــمال وجنــوب الضفــة ،وقطــاع
غــزة.
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تعزيــز وصــول فئــات محــددة مــن المجتمــع
للخدمــات والمنتجــات الماليــة ،واســتخدامها.
الترويــج الســتخدام الخدمــات الماليــة المــزودة مــن
قبــل القطــاع المالــي الرســمي.
تســهيل وصــول قطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر الـــ ( )MSMEsبمــا
يشــمل المشــاريع الرياديــة إلــى الخدمــات الماليــة،
وتلــك المشــاريع المشــغلة مــن قبــل النســاء.
تعزيز البنية التحتية القانونية للشمول المالي.
تعزيــز توفــر وجــودة الخدمــات الماليــة المتوافقــة
مــع الشــريعة اإلســامية فــي الســوق.

 .3تعزيــز وحمايــة حقــوق مســتهلكي الخدمــات
والمنتجــات الماليــة.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

تعزيــز البيئــة القانونيــة والقضائيــة ذات العالقــة
بحمايــة مســتهلكي الخدمــات الماليــة.
تعزيــز وبنــاء قــدرات جمعيــات حمايــة مســتهلكي
الخدمــات الماليــة.
تعزيــز مســتويات الشــفافية واإلفصــاح حــول
الخدمــات الماليــة والحقــوق والواجبــات المترتبــة
جــراء اســتخدامها.
تعزيــز وتطويــر أنظمــة الشــكاوى وزيــادة وعــي
المواطنيــن بوجودهــا وآليــة التعامــل معهــا.
تعزيــز وعــي المواطنيــن بحقوقهــم وواجباتهــم
المترتبــة عــن اســتخدامهم للخدمــات الماليــة.

 .4االســتغالل األمثــل لــدور تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت فــي توســيع نطــاق انتشــار واســتخدام
الخدمــات الماليــة الرســمية.
 4.1تعزيــز البنيــة التحتيــة القانونيــة والتقنيــة
للخدمــات الماليــة اإللكترونيــة.
 4.2إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة شــاملة لتعزيــز
الشــمول المالــي.

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
تمــارس الهيئــة نشــاطاتها المنصــوص عليهــا فــي القانــون
فــي ظــل العديــد مــن المعيقــات والتحديــات الداخليــة
والخارجيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى ســير أعمالهــا،
وأنشــطة القطاعــات التــي تشــرف عليهــا ،وينعكــس ذلــك
علــى البيئــة الكليــة لالســتثمار فــي قطاعــات ســوق رأس
المــال التــي تراقــب عليهــا الهيئــة.
ولعــل مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الهيئــة ،هــو
معالجــة آثــار االنقســام الداخلــي ،حيــث هنــاك مجموعــة
مــن التحديــات التــي تواجــه إعــادة تفعيــل الــدور المهــم
لقطاعــات ســوق رأس المــال فــي المحافظــات الجنوبيــة،
وذلــك بعــد اســتكمال جهــود المصالحــة الداخليــة .ولعــل
أبرزهــا هــو فــرض المنظومــة القانونيــة واإلجرائيــة فــي
المحافظــات الجنوبيــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية،
لمــا لــه مــن ضــرورة حتميــة الســتعادة األنشــطة االقتصاديــة،
وبخاصــة نشــاط التأميــن ،والبــت بمصيــر األحــكام القضائيــة
الصــادرة فــي المحافظــات الجنوبيــة ،وتوحيــد األطــر
القانونيــة ذات العالقــة بالنشــاط االقتصــادي؛ مثــل قانــون
الشــركات والضرائــب .وعلــى مســتوى الهيئــة ،فــإن التحــدي
األبــرز هــو تطبيــق الحــد األدنــى للتعرفــة فــي التأمينــات
اإللزاميــة ،وتصويــب أوضــاع شــركات التأميــن التــي تأسســت
فــي المحافظــات الجنوبيــة ،والتــي تمــارس أعمــال التأميــن
دون ترخيــص مــن قبــل الهيئــة.
أمــا فــي قطــاع األوراق الماليــة ،فيعتبــر ضعــف نمــو أحجــام
التــداول أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع األوراق
الماليــة ،بمــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى المــوارد الماليــة
للجهــات المكونــة للقطــاع كالهيئــة ،والبورصــة ،وشــركات
األوراق الماليــة المرخصــة ،مــا يؤثــر علــى أداء القطــاع ككل،
ويعــزى ذلــك لالنعــكاس الســلبي للظــروف السياســية
واالقتصاديــة فــي فلســطين ،التــي تؤثــر ،بشــكل مباشــر،
علــى جــذب االســتثمارات الخارجيــة وتوظيفهــا فــي
القطاعــات االقتصاديــة ،وتحديــدًا قطــاع األوراق الماليــة.
كمــا إن توجــه العديــد مــن المســتثمرين المحلييــن إلــى
ـد آخــر تواجهــه
االســتثمار فــي البورصــات الخارجيــة ،هــو تحـ ٍّ
البورصــة الفلســطينية ،أضــف إلــى ذلــك التحــدي الخــاص
بالبيئــة القانونيــة ،الــذي نتــج عــن تعطــل عمــل المجلــس
التشــريعي وصالحيتــه فــي تشــريع وإصــدار القوانيــن التــي
تعــزز البيئــة التــي يعمــل فيهــا القطــاع ،وأهمهــا عــدم
إصــدار قانــون شــركات حديــث وعصــري حتــى تاريخــه ،مــا
أدى إلــى إضاعــة فــرص كثيــرة لغايــات تشــجيع االســتثمار؛
أهمهــا الســماح للشــركات المدرجــة بإعادة شــراء أســهمها.
ويشــكل فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى عمــوالت

التــداول ،أحــد التحديــات المنبثقــة عــن البيئــة القانونيــة.
ويواجــه قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري العديــد مــن
التحديــات؛ أبرزهــا عــدم اكتمــال البيئــة القانونيــة المنظمــة
للقطــاع ،حيــث إن القانــون الــذي ينظــم الرهــن العقــاري
قــد وضــع فــي الحقبــة األردنيــة (قانــون وضــع األمــوال غيــر
المنقولــة تأمينــً للديــن للعــام  ،)1953ولــم يطــرأ أي
تغييــر علــى هــذا القانــون منــذ ذلــك الحيــن ،حيــث إنــه،
وحتــى تاريخــه ،لــم يتــم اعتمــاد وصــدور قانــون تمويــل
الرهــن العقــاري الــذي مــن المتوقــع أن يكــون لصــدوره تأثيــر
إيجابــي علــى قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري ،وتحفيــز نمــوه،
والمســاهمة فــي اســتقراره ،وتحقيــق نــوع مــن التــوازن فيمــا
بيــن أطــراف العالقــة التعاقديــة.
كمــا إن محدوديــة مســاحة األراضــي المســجلة رســميًا فــي
دوائــر تســجيل األراضــي (الطابــو) ،التــي ال تتجــاوز ،%30
مــا زالــت تشــكل عائقــً أمــام نمــو هــذا القطــاع واتســاعه
بشــكل منظــم ،ويعكــس ،بشــكل حقيقــي ،تفاعــل قــوى
العــرض والطلــب .كمــا إن  %17مــن أراضــي الضفــة تقــع
ضمــن المنطقــة (أ) ،و %23ضمــن المنطقــة (ب) ،أمــا الجــزء
األكبــر الــذي يقــع فــي المنطقــة (ج) بنســبة  ،%60فهــو
ضمــن االحتــال اإلســرائيلي ،وبالتالــي تقييــد االســتثمار
العقــاري فــي هــذه المنطقــة نظــرًا لصعوبــة الحصــول
علــى تراخيــص للبنــاء ،وصعوبــة الحصــول علــى تمويــل
لالســتثمار ،وعــزوف المؤسســات الماليــة عــن اإلقــراض فــي
هــذه المناطــق.
ومــن التحديــات األخــرى التــي تواجــه القطــاع ،انتشــار وتوســع
قطــاع اإلســكان غيــر الرســمي ،حيــث تتــم عمليــات البيــع
بالتقســيط خــارج القطــاع الرســمي ،ومــا قــد يترتــب علــى
ذلــك مــن ضيــاع للحقــوق ،وعــدم وجــود آليــة لحمايــة األطراف
ذات العالقــة ،وضيــاع فــرص التمويــل عبــر القنــوات الرســمية
كالمصــارف والمؤسســات الماليــة ،هــذا إلــى جانــب انتشــار
مــا يســمى بالبيــع علــى الخارطــة ،دون وجــود آليــة لتســجيل
اتفاقيــات البيــع ،ومــا يترتــب عليهــا مــن إشــكاليات عديــدة.
ومــن التحديــات التــي تواجــه شــركات إعــادة تمويــل الرهــن
العقــاري ،وتشــكل عائقــً أمــام إنشــاء شــركات تمويــل
رهــن عقــاري تعمــل فــي الســوق األولــى ،وجــود فائــض
فــي الســيولة لــدى القطــاع البنكــي ،وبالتالــي اســتخدام
البنــوك ألموالهــا فــي عمليــة اإلقــراض العقــاري دون الحاجــة
إلــى إعــادة تمويــل هــذه القــروض ،وســيكون مــن الصعــب
علــى شــركات تمويــل الرهــن العقــاري فــي الســوق األولــي
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المنافســة .كمــا تمنــح البنــوك المقترضيــن ألغــراض اإلقراض
العقــاري أســعار فائــدة قريبــة مــن ســعر فائــدة إعــادة
التمويــل المقــدم مــن شــركة إعــادة التمويــل .أمــا بخصوص
الشــركات فــي الســوق األولــي ،فــإن تكلفــة األمــوال ســتكون
أعلــى مــن حيــث مصــادر التمويــل (ســواء االقتــراض أو إصــدار
الســندات) والمصاريــف التشــغيلية ستشــكل جــزءًا ال بــأس
فيــه مــن تكلفــة هــذه األمــوال .ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار،
أن إصــدار الســندات فــي فلســطين مــا زال فــي بداياتــه ،وال
يوجــد أي ميــزات أو محفــزات للســندات المدعمــة برهونــات
عقاريــة.
أمــا بخصــوص نشــاط التخميــن العقــاري ،فيواجــه عــددًا مــن
التحديــات؛ أهمهــا عــدم توفــر المعلومــات الالزمــة لتحديــد
أســعار دقيقــة للعقــارات ،حيــث إن المعلومــات المتوفــرة،
وإن توافــرت فــي الجهــات الرســمية ،ال تعكــس ،بدقــة،
القيمــة الحقيقيــة لعمليــات البيــع والشــراء .كمــا إن هنــاك
العديــد مــن عمليــات البيــع تتــم بنــاء علــى وكاالت دوريــة
وعقــود خــارج ســلطة األراضــي ،حيــث إن مــا يقــارب %30
فقــط مــن األراضــي مســجلة فــي الطابــو ،وبالتالــي ال يوجــد
مصــدر موحــد للمعلومــات يتجــه إليــه المخمنــون للحصــول
علــى المعلومــات ،مــا يؤثــر ســلبًا علــى عمــل المخمنيــن.
وأهــم المؤشــرات غيــر المتوفــرة هــو ســعر األســاس الــذي
يمكــن االعتمــاد عليــه للوصــول إلــى قيــم دقيقــة للعقــارات،
وبالتالــي يســاعد المخمنيــن العقارييــن فــي عملهــم.
كمــا إن الوضــع السياســي يلعــب دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر
علــى عمــل المخمنيــن ،حيــث إن مــا يقــارب  %60مــن أراضــي
الضفــة الغربيــة هــي تحــت ســيطرة إســرائيلية شــبه تامــة،
تشــمل الصالحيــات األمنيــة والمدنيــة المتعلقــة بملكيــة
األراضــي واســتخداماتها ،والتخطيــط ،والبنــاء ،والبنيــة
التحتيــة الخاصــة بهــا ،التــي تــم تصنيفهــا بالمنطقــة (ج).
ويؤثــر هــذا ســلبًا علــى قــدرة المخمنيــن العقارييــن علــى
تقييــم ســعر العقــارات فــي هــذه المناطــق؛ نظــرًا ألن معايير
تقييــم ســعر األرض ،ومــن ثــم احتســاب ســعر األســاس،
ســتختلف وفقــً لتقســيم األرض ،فــاألرض فــي منطقــة (ج)
قــد تختلــف قيمتهــا عــن األراضــي فــي مناطــق (أ) و(ب)،
ولكــن مــع وجــود محــددات علــى اســتخدامات األرض ،قــد
تصبــح القيمــة فــي حدودهــا الدنيــا ،وأحيانــً فــي األراضــي
القريبــة مــن نقــاط عســكرية إســرائيلية تصبــح صفــرًا.
ومــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المخمنيــن العقارييــن،
النمــاذج المســتخدمة مــن قبــل البنــوك ،التــي تحــد مــن
قــدرة المخمنيــن العقارييــن علــى اســتخدام األســس
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العلميــة فــي عمليــة التخميــن امتثــاالً لتعليمــات الهيئــة
بهــذا الخصــوص ،إال أن الهيئــة ،وبالتعــاون مــع الجهــات
ذات العالقــة ،بــدأت بالعمــل علــى تطويــر نمــوذج موحــد
للتخميــن ،بحيــث يتيــح للمخمــن العقــاري اســتخدام
المنهجيــات العلميــة فــي عمليــة التخميــن ،مــا ســيؤدي إلــى
تحســين نوعيــة التقاريــر المقدمــة مــن قبلهــم.
علــى الرغــم مــن التطــور الملحــوظ فــي أداء قطــاع التأجيــر
التمويلــي خــال العــام  ،2018مــن حيــث عــدد الشــركات
العاملــة ،وحجــم محفظــة التأجيــر التمويلــي ،فــإن هنــاك
مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق توســع نشــاط التأجيــر
التمويلــي فــي القطاعــات اإلنتاجيــة والعقاريــة واإلنشــائية،
يأتــي فــي مقدمتهــا عــدم اكتمــال البيئــة القانونيــة المالءمة
والمنظمــة لعمــل هــذه القطاعــات ،بمــا يشــمل آليــة عمــل
النشــاط وخصوصيتــه ،وبخاصــة تلــك المتعلقــة بتعليمــات
تســجيل األصــول المؤجــرة تأجيــرًا تمويليــً بأنواعهــا
المختلفــة (مــال منقــول ،مــال منقــول خــاص ،والمــال غيــر
المنقــول) ،وتعليمــات المعالجــة المحاســبية والضريبيــة
لعقــود التأجيــر التمويلــي ،فيمــا يخــص اســتفادة المؤجــر
مــن اإلعفــاءات الممنوحــة للمســتأجر؛ كاإلعفــاء الجمركــي
لإلعاقــة.
كمــا تواجــه شــركات التأجيــر التمويلــي العاملــة فــي
فلســطين ،صعوبــة فــي الوصــول إلــى مصــادر تمويــل
مســتدامة ،للمســاهمة فــي التوســع بعملياتهــا ،أضــف
إلــى هــذا التحــدي قلــة الخبــرة للعامليــن فــي النشــاط،
إضافــةً إلــى عــدم توفــر الوعــي التــام بهــذا الخيــار التمويلــي،
وأهميتــه بيــن المواطنيــن وأصحــاب المشــاريع.
ويواجــه قطــاع التأميــن العديــد مــن التحديــات التــي تحــد
مــن تطــوره ونمــوه بالشــكل المطلــوب ،ولعــل مــن أهمهــا
انخفــاض نســبة الكثافــة التأمينيــة ،وصغــر حجــم المحفظــة
التأمينيــة ،إضافــة إلــى المنافســة غيــر اإليجابيــة فــي األســعار،
وشــكلت ضغطــً علــى ســيولة القطــاع ،ومــن جهــة أخــرى مــا
زالــت المحفظــة التأمينيــة تتســم بالتركز الشــديد ،وتعتمد،
بشــكل أساســي ،علــى تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي
اللذيــن يشــكالن مــا نســبته  %78.4مــن إجمالــي المحفظــة،
ومــا زالــت نســب النمــو فــي قطــاع التأميــن ال ترتقــي إلــى
ـاح عــدة مثــل
حجــم الفــرص المتاحــة أمــام القطــاع ،وفــي منـ ٍ
تأميــن المنــازل ،وتأميــن المنشــآت االقتصاديــة الصغيــرة
ومتوســطة الحجــم ،وتأميــن الحيــاة ،وتأميــن العمــال.
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البيئة القانونية والتنظيمية
يعمــل قطــاع األوراق الماليــة ،شــأنه شــأن القطاعــات
الماليــة األخــرى ،تحــت وطــأة ظــروف صعبــة يفرضهــا
الواقــع السياســي واالقتصــادي فــي فلســطين ،مــا
يخلــق ،بــدوره ،عــددًا مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة؛
أهمهــا عــزوف المســتثمرين عــن االســتثمار فــي األوراق
الماليــة ،ليســاهم ذلــك فــي انخفــاض أحجــام التــداول
التــي انخفضــت فــي العــام  2018بمــا نســبته ،%32
إضافــة إلــى انخفــاض القيمــة الســوقية للشــركات
المدرجــة لــدى بورصــة فلســطين ،بمــا نســبته %4
عــن العــام  .2017إال أنــه ،وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات
والتحديــات كافــة ،فقــد تحقــق فــي العــام  2018عــدد
مــن اإلنجــازات ،حيــث تــم االنتهــاء مــن إعــداد جملــة مــن
التشــريعات الجديــدة الناظمــة لعمــل قطــاع األوراق
الماليــة؛ مثــل تعليمــات ترخيــص الحافــظ األميــن،
وتعليمــات بشــأن تعامــات المطلعيــن المتعامليــن
فــي بورصــة فلســطين ،التــي مــن المتوقــع إقرارهــا فــي
بدايــة العــام .2019

التطورات خالل العام 2018
تــم خــال العــام  2018البــدء بتنفيــذ خطــة العمــل
الخاصــة بالقطاعــات الخاضعــة لرقابــة إشــراف الهيئــة،
وذلــك باالســتناد إلــى األولويــات المنبثقــة عــن توصيــات
الفريــق الوطنــي لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب .كمــا تــوج العــام  2018بقيــادة الفريــق
االســتراتيجي لســوق رأس المــال الفلســطيني ،الــذي
تــم تشــكيلة بنــاء علــى توصيــات «نــدوة دور شــركات
الوســاطة فــي صناعــة ســوق المــال» فــي أواخــر العــام

 ،2017وذلــك بعضويــة كل مــن بورصــة فلســطين
وممثليــن عــن الشــركات الماليــة األعضــاء ،بحيــث
ســعى الفريــق إلــى توفيــق االســتراتيجيات الخاصــة
بــكل مــن الهيئــة والبورصــة ،والشــركات الماليــة
األعضــاء ،والشــركات المدرجــة ،وذلــك بهــدف إعــادة
الميــزة التنافســية لقطــاع األوراق الماليــة ،مــن خــال
تحديــد المشــاريع القادمــة ،وتحديــد األولويــات لــكل
منهــا ،ووضــع خطــة العمــل الســنوية وفقــً للخطــة
االســتراتيجية لــكل جهــة ،ومناقشــة القضايــا المثــارة
واقتــراح الحلــول لهــا.

الخدمات المقدمة للقطاع

•

الترخيص

يعتبــر ترخيــص نشــاطات وأعمــال األوراق الماليــة مــن
المهــام الرئيســية للهيئــة ،بمــا يســاهم فــي المحافظــة
علــى ســامة التعامــل فــي قطــاع األوراق المالية ،وحماية
القطــاع مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا ،وحمايــة
المتعامليــن فيــه .وتشــمل األعمــال التــي ترخّ صهــا
الهيئــة ،الوســاطة الماليــة لحســاب الغيــر ،والوســاطة
الماليــة لحســابه ،ووكيــل اإلصــدار ،ومديــر اإلصــدار،
وأميــن اإلصــدار ،والحافــظ األميــن ،وترخيــص ممارســة
أعمــال أســواق األوراق الماليــة ،إضافــة إلــى ترخيــص
ممتهنــي المهــن الماليــة.
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وفيما يلي نتائج العام  2018فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:
الشركة

األعمال والنشاطات المالية المرخصة
الوساطة المالية لحسابه

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

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

سهم لالستثمار واألوراق المالية

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

لوتس لالستثمارات المالية
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وكيل إصدار
خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،سوق دبي المالي ،سوق أبو ظبي لألوراق
المالية ،سوق المملكة العربية السعودية ،سوق قطر ،السوق
األمريكي

الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
أمين إصدار
الوساطة لألوراق المالية

مدير إصدار
مدير محافظ
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

مدير إصدار
مستشار استثمار

بنك القاهرة عمان

حافظ أمين
أمين إصدار

بورصة فلسطين

نشاط أسواق األوراق المالية

البنك الوطني

حافظ أمين

بنك األردن

حافظ أمين

35

•

اإلصدارات

تقــوم الشــركات بالحصــول علــى األمــوال الالزمــة
لتمويــل مشــاريعها وخططهــا المســتقبلية ،إمــا
عــن طريــق رفــع رؤوس أموالهــا بإصــدار األســهم،
وإمــا عــن طريــق االقتــراض بإصــدار الســندات .وقــد
ألــزم قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )12لســنة ،2004
واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه ،الشــركات
المصــدرة عنــد عمليــة إصــدار األوراق الماليــة ،أن تقــدم
نشــرة إصــدار إلــى الهيئــة تتضمــن كافــة المعلومــات
ّ
تمكــن المســتثمر مــن اتّخــاذ قــراره
والبيانــات التــي
االســتثماري ،وتقديــم البيانــات التــي تــرى الهيئــة
ضــرورة ّ
اطــاع المســتثمر عليهــا .وتعتبــر نشــرة
اإلصــدار المصــدر الرئيســي والموثــوق للمعلومــات
بالنســبة للمســتثمرين ،وهــي كذلــك أول عمليــة

إفصــاح يقــوم بهــا المصــدر عنــد إصــدار األوراق الماليــة.
وتوافــق الهيئــة علــى إنفــاذ نشــرة اإلصــدار فــي حالــة
تحقــق وتوفــر متطلبــات قانــون األوراق الماليــة واألنظمــة
والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه ،ولهــا الحــق
فــي رفــض وإيقــاف إنفــاذ النشــرة إذا تبيــن أنهــا تحتــوي
علــى بيانــات غيــر صحيحــة ،أو غيــر دقيقــة ،أو مضللــة ،أو
أنهــا ال تتضمــن معلومــات جوهريــة ّ
تمكــن المســتثمر
مــن اتّخــاذ قــراره االســتثماري .وفي حال تضمنت النشــرة
معلومــات وبيانــات غيــر صحيحــة تتعلــق بمعلومــات
جوهريــة ،أو تــم حــذف هــذه المعلومــات ،فــإن المصــدر
وأي شــخص و ّقــع علــى هــذه النشــرة ،يعتبــر مخالفــً
لقانــون األوراق الماليــة.

وافقــت الهيئــة علــى زيــادة رأســمال إحــدى عشــرة شــركة مســاهمة عامــة عــن طريــق توزيــع أســهم مجانيــة ،مــن خــال
رســملة االحتياطــي االختيــاري و/أو األربــاح المــدورة ،وهــي علــى النحــو التالــي:
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الشركة

عدد األسهم

البنك اإلسالمي الفلسطيني

5,000,000

بنك القدس

6,837,600

بنك االستثمار الفلسطيني

3,299,068

التأمين الوطنية

3,000,000

العربية الفلسطينية لالستثمار

5,000,000

فلسطين للتأمين

1,200,000

ترست العالمية للتأمين

5,000,000

بيرزيت لصناعة األدوية

499,576

العالمية المتحدة للتأمين

1,600,000

سند للموارد اإلنشائية

3,300,000

دار الشفاء لصناعة األدوية

131,209

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركة واحدة عن طريق االكتتاب األولى العام ،وهي على النحو التالي:
الشركة

عدد األسهم

تمكين الفلسطينية للتأمين

1,840,000

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

عدد األسهم

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

35,000,000

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

•

الشركة

عدد األسهم

بنك القدس

8,357,048

العربية الفلسطينية لالستثمار

7,000,000

اإلفصاح

يعتبــر اإلفصــاح الدقيــق بشــقيه األولي والــدوري ،وتوفير
المعلومــات للجمهــور والمتعامليــن فــي األوراق الماليــة،
مــن األهــداف الرئيســية للهيئــة لغــرض الوصــول إلــى
بورصــة تتميــز بالعدالــة والكفــاءة والشــفافية .وتقــوم
اإلدارة العامــة لــأوراق الماليــة بمتابعــة التــزام الشــركات

المصــدرة لــأوراق الماليــة بأحــكام قانــون األوراق الماليــة
رقــم ( )12لســنة  ،2004وتعليمــات ونظــام اإلفصــاح
الصــادر عــن الهيئــة والبورصــة ،واتّخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
بحــق المخالفيــن.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام :2018
التقارير الدورية

آخر موعد
لإلفصاح

الشركات
المدرجة

الشركات
الملتزمة

نسبة
االلتزام

البيانات المالية األولية للعام 2017

2018/2/15

48

43

%89.6

التقارير السنوية للعام 2017

2018/4/1

48

42

%87.5

البيانات المالية للربع األول 2018

2018/4/30

48

44

%91.7

التقارير نصف السنوية للعام 2018

2018/9/1

48

45

%93.8

البيانات المالية للربع الثالث 2018

2018/10/31

48

44

%91.7
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•

الرقــــابــــــة على عمـلـيـــــــــات الســـــــــوق

تعتبــر الرقابــة علــى عمليــات الســوق إحــدى ركائــز
اإلدارة العامــة لــأوراق الماليــة؛ كونهــا الجســم
الرقابــي الرئيســي علــى مؤسســات ســوق رأس المــال
الفلســطيني ،وعلــى ممتهنــي الخدمــات الماليــة
فيــه ،بحيــث تمــارس اإلدارة أنشــطتها الرقابيــة
مــن خــال وحداتهــا الوظيفيــة الثــاث ،والمتعلقــة
بالرقابــة والتفتيــش والتحليــل المالــي ،وذلــك تحقيقــً
لهدفهــا الرئيــس ،وهــو الحفــاظ علــى اســتقرار الســوق
ومؤسســاته العاملــة.
تتــم الرقابــة علــى التــداول فــي البورصــة اســتنادًا إلــى
قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )12لســنة  ،2004وفــي حــال
تــم اكتشــاف أي ســلوك ال ينســجم وســامة التعامــل،
يقــوم قســم الرقابــة علــى التــداول بإجــراءات مخاطبــة
الجهــة المتســببة لتجنــب هــذا الســلوك ،بحيث يســتند
عمــل القســم إلــى إجــراء تحليــل موســع للعمليــات
التــي يشــتبه بوجــود مخالفــات فيهــا ،ودراســة تعامــات
األطــراف ذات العالقــة ،وتتبــع الســلوك غيــر االعتيــادي
ألحجــام وأســعار تــداول األوراق الماليــة ،وعنــد تأكيــد
مخالفــة قانــون األوراق الماليــة ،يتــم الســير بإجــراءات
التنبيــه وإشــعار الجهــة المخالفــة ،وإتمــام اإلجــراءات
القانونيــة بتلــك المخالفــة ،إضافــة إلــى إشــراف القســم
علــى أعمــال البورصــة ،ومركــز اإليــداع والتحويــل،
وفحــص عملياتــه اليوميــة ،بمــا فيهــا عمليــات التحويــل
المســتثناة مــن التــداول عبــر نظام التــداول اإللكتروني.
خــال العــام  ،2018أصــدر نظــام الرقابــة اإللكترونــي
المعمــول بــه فــي البورصــة عــددًا مــن اإلنــذارات الرقابيــة،
وذلــك نتيجــة لبعــض الســلوكيات والتعامــات التــي
تمــت علــى بعــض األوراق الماليــة المدرجــة ،وتمــت
معالجــة هــذه اإلنــذارات مــن قبــل دائــرة الرقابــة علــى
عمليــات الســوق ،بالتنســيق مــع إدارة العمليــات لــدى
بورصــة فلســطين ،وذلــك وفقــً لبروتوكــوالت العمــل
المعتمــدة .وأهــم اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا خــال
العــام  2018بخصــوص التعامــل مــع اإلنــذارات الرقابيــة،
اإلنــذار الرقابــي المتضمــن التأثيــر علــى أســعار إغــاق
األوراق الماليــة ،حيــث تــم إلغــاء األثــر الســعري لســبعة
أوراق ماليــة نتيجــة للتغيــر المفاجــئ فــي ســعر إغالقهــا
خــال الدقائــق الخمــس األخيــرة مــن جلســة التــداول،
بحيــث تأتــي معالجــة إلغــاء األثــر الســعري لتعزيــز
شــفافية التــداول أمــام المســتثمرين ،وحمايــة حقــوق
المتعامليــن فــي الورقــة الماليــة.
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•

التحـــليــــل المــــــالي والملــــاءة المــاليـة
لشــركـــــات األوراق المـــاليــة

تعمــق قســم التحليــل المالــي خــال العــام  2018بقراءة
تقاريــر المــاءة الماليــة لشــركات األوراق الماليــة األعضــاء
بهــدف التأكــد مــن التزامهــم بقانــون األوراق الماليــة،
وتعليمــات المــاءة الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة ،بمــا
يضمــن الحفــاظ علــى ســامة واســتقرار أوضــاع شــركات
األوراق الماليــة ،والحفــاظ علــى أمــوال المســتثمرين
وحقوقهــم.
ومــن بــاب المشــاركة ،تــم عقــد عــدد مــن اللقــاءات مــع
الشــركات الماليــة األعضــاء ألخذ مالحظاتهــم التطويرية
فيمــا يخــص معاييــر المــاءة الماليــة الحاليــة .مــن
جانــب آخــر ،ونتيجــة لمخالفــة بعــض الشــركات الماليــة
األعضــاء لتعليمــات معاييــر المــاءة الماليــة ،تــم خــال
العــام  2018فــرض ثــاث غرامــات ماليــة كعقوبــة مــن
الدرجــة الثانيــة ،وتوجيــه ثالثــة إنــذارات خطيــة كعقوبــة
مــن الدرجــة األولــى ،مــع إلــزام إحــدى الشــركات بخطــة
لتصويــب أوضــاع.

•

التفتيش على شركات األوراق المالية

حمايــةً لحقــوق المســتثمرين ،وللحــد مــن المخاطــر
المحتملــة التــي قــد تواجــه الشــركات العاملــة فــي
قطــاع األوراق الماليــة ،أولــت الدائــرة ممثلــةً بقســم
التفتيــش األهميــة بمتابعــة أوضــاع شــركات األوراق
الماليــة ،وذلــك بفحــص مــدى امتثالهــا والتزامهــا
بقانــون األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة
بمقتضــاه ،حيــث تــم تنفيــذ  16زيــارة تفتيشــية لتلــك
بنــاء علــى
الشــركات للوقــوف علــى أوضاعهــا ،وذلــك
ً
مصفوفــة المخاطــر التــي تــم إعدادهــا ،وبواقــع جولتــي
تفتيــش لــكل شــركة.
هــذا ،وقــد قــام فريــق التفتيــش ،خــال العــام ،2018
بتنفيــذ الجــوالت المبينــة أدنــاه ،حيــث كان نــوع الزيــارة
علــى أســاس التفتيــش المبنــي علــى المخاطــر.

اسم الشركة

تاريخ الجولة األولى

تاريخ الجولة الثانية

الشركة العالمية لألوراق المالية

2018/1/22

2018/9/2

شركة لوتس لالستثمارات المالية

2018/2/12

2018/8/6

الشركة المتحدة لألوراق المالية

2018/3/5

2018/9/25

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

2018/3/26

2018/11/6

شركة الوساطة لألوراق المالية

2018/4/8

2018/10/10

شركة سهم لالستثمارات المالية

2018/5/13

2018/12/2

الشركة الوطنية لألوراق المالية

2018/6/4

2018/12/30

شركة العربي جروب لالستثمار

2018/7/3

2018/12/16

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية
أو ً
ال :بورصة فلسطين
أ.

مؤشر القدس

مــع نهايــة العــام  ،2018أغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز  529.4نقطــة ،مســج ً
ال انخفاضــً نســبته  % 7.9عــن إغالقــه فــي
نهايــة العــام  ،2017والبالــغ  574.6نقطــة.
ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام .2018

الفترة

مؤشر القدس

التغير مقارنة بالربع
السابق ()%

التغير مقارنة بـ 2017/12/31
()%

2017/12/31

574.6

----

----

2018/3/31

565.6

1.6 -

1.6 -

2018/6/30

540.7

4.4 -

5.9 -

2018/9/30

528.8

2.2 -

8.0 -

2018/12/31

529.4

0.1

7.9 -
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام :2018

ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺪس ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2018
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
490

ﺷﺒﺎط

ﻛﺎﻧﻮن
اﺛﺎﻧﻲ

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

أﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﻤﻮز

آب

أﻳﻠﻮل

ﺗﺸﺮﻳﻦ
اول

ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻛﺎﻧﻮن
اول

ب .نشاط السوق
يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين  2017و:2018
نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين  2017و2018

السنة

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد جلسات
التداول

عدد
الصفقات

المعدل اليومي
لقيمة األسهم
المتداولة ()$

القيمة السوقية
()$

2017

271,163,750

469,070,221

243

53,205

1,930,330

3,891,495,531

2018

185,071,060

353,476,019

243

35,030

1,454,634

3,734,921,019

%31.7 -

%24.6 -

%0.0

%34.2 -

%24.6 -

%4.0 -
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يبين الشكل التالي القيمة السوقية للشركات المدرجة وقيمة وحجم التداول في بورصة فلسطين للعامين  2017و:2018
حجم التداول وقيمتة في بورصة فلسطين في العامين  2017و 2018
4,500
4,000

3,891

3,735

3,500
3,000
2017
2018

2,500
2,000
1,500
1,000

469

500

353

271

185

0
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

)ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ(

يبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين  2017و2018

*

القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين  2017و2018
الـبــنــد

)%( 2017

)%( 2018

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

26.8

25.8

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

3.2

2.4

*تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام .2017
النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام *2018
الشهر

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد األسهم
المتداولة

عدد الصفقات

عدد جلسات
التداول

مؤشر القدس
(نقطة)

كانون الثاني

36,814,084

21,122,368

3,924

20

574.9

شباط

26,996,117

14,243,591

3,763

20

584.6

آذار

106,519,643

48,942,457

3,746

20

565.6

نيسان

30,783,868

14,483,498

3,215

22

538.0

أيار

20,557,365

10,611,571

2,887

21

542.2

حزيران

21,393,928

10,078,307

2,661

17

540.7
41

تموز

23,726,814

12,764,998

3,068

23

537.0

آب

18,688,583

13,590,203

2,755

18

536.9

أيلول

27,135,381

14,565,313

3,250

20

528.8

تشرين األول

13,053,840

8,242,550

2,277

22

522.8

تشرين الثاني

10,025,868

8,445,349

1,704

19

527.1

كانون األول

17,780,528

7,980,855

1,780

21

529.4

*يشمل النشاط اإلجمالي الصفقات المنفذة خارج القاعة.
ج .حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2018
فيما يلي أحجام التداول للعام  2018موزعة حسب القطاعات الرئيسية:

2018

2018

4%

19%

6%

19%

26%
29%
6%

اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

52%

اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

28%

11%

2018

2018

2%
11%
21%

13%
25%
12%
اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

32%

31%

48%
5%
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د .حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام *2018
قطاع التأمين

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

17,075,008

5,681,211

2,918

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

234,125

478,706

175

المشرق للتأمين

MIC

270,482

522,719

93

التأمين الوطنية

NIC

1,651,502

6,760,046

429

فلسطين للتأمين

PICO

859,820

3,110,426

31

التكافل الفلسطينية للتأمين

TIC

137,680

316,187

154

ترست العالمية للتأمين

TRUST

1,767,854

5,960,240

55

21,996,471

22,829,535

3,855

المجموع
قطاع الصناعة
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية لصناعة الدهانات

APC

19,680

176,728

30

دواجن فلسطين

AZIZA

17,091

61,836

34

بيت جاال لصناعة األدوية

BJP

79,084

267,554

49

بيرزيت لألدوية

BPC

923,602

4,863,165

268

مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODE

19,821

55,914

16

مطاحن القمح الذهبي

GMC

1,189,071

1,381,160

547

سجاير القدس

JCC

243,785

290,315

262

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

1,057,349

3,423,388

568

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

482

1,754

7

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO

355,275

386,422

237

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

261,614

240,519

116

دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACARE

346,072

1,274,807

60
43

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

المجموع

24,101

493,875

80

4,537,027

12,917,437

2,274

قطاع الخدمات
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

أبراج الوطنية

ABRAJ

19,033

23,752

46

المؤسسة العربيــة للفنـــادق

AHC

4,648,457

3,520,491

82

**

ARE

-

-

-

GCOM

-

-

-

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

181,468

429,279

16

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

OOREDOO

7,218,525

6,943,435

3,115

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQAR

26,279

17,146

13

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

7,882,791

49,223,183

4,443

الفلسطينية للكهرباء

PEC

2,878,884

3,804,831

2,038

مصايف رام اهلل

RSR

508,619

2,070,842

51

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSEL

68,100

28,743

191

23,432,156

66,061,701

9,995

المؤسسة العقارية العربية
**

جلوبال كوم لالتصاالت

المجموع
قطاع البنوك والخدمات المالية
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

البنك اإلسالمي العربي

AIB

1,829,214

3,008,122

467

بنك فلسطين

BOP

16,948,877

42,010,764

3,676

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

37,334,833

83,265,140

1,648

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

14,880,317

19,689,000

1,290

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

200

990

2

بنك القدس

QUDS

14,500,696

29,703,293

1,965

البنك الوطني

TNB

3,512,272

6,787,730

711

89,006,409

184,465,038

9,759

المجموع
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قطاع االستثمار
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك)

APIC

13,102,137

28,942,022

2,822

العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYA

425,185

336,679

64

المستثمرون العرب

ARAB

124,260

147,677

65

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

108,779

34,560

35

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

21,532,043

28,545,301

3,603

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

543,040

1,048,045

38

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

114,543

422,912

76

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

6,418,491

4,197,227

1,395

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

900,489

1,896,054

93

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

2,830,030

1,631,830

956

46,098,997

67,202,307

9,147

المجموع
* تشمل قيم األسهم المتداولة الصفقات المنفذة خارج القاعة.
** سهم الشركة موقوف عن التداول.

هـ .األسهم النشطة خالل العام 2018
يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام :2018

الشركة

الرمز

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد األسهم
المتداولة

عدد
الصفقات

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

83,265,140

37,334,833

1,648

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

49,223,183

7,882,791

4,443

بنك فلسطين

BOP

42,010,764

16,948,877

3,676

بنك القدس

QUDS

29,703,293

14,500,696

1,965

العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك)

APIC

28,942,022

13,102,137

2,822

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

28,545,301

21,532,043

3,603

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

19,689,000

14,880,317

1,290

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

OOREDOO

6,943,435

7,218,525

3,115

البنك الوطني

TNB

6,787,730

3,512,272

711

التأمين الوطنية

NIC

6,760,046

1,651,502

429
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و .النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
مع نهاية العام  ،2018لم يحدث أي تغيير على عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغة ( )48شركة.
ويبيــن الجــدول التالــي النتائــج الماليــة للشــركات خــال العــام  ،2018وذلــك اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة النهائيــة المقدمــة مــن
الشــركات إلــى هيئــة ســوق رأس المــال:

القطاع

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2018

البنك اإلسالمي العربي

AIB

دوالر

7,103,320

بنك فلسطين

BOP

دوالر

54,110,093

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

دوالر

15,131,604

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

دوالر

4,342,324

بنك القدس

QUDS

دوالر

11,595,841

البنك الوطني

TNB

دوالر

19,255,855

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

دوالر

419,515

العربية لصناعة الدهانات

APC

دينار

501,533

دواجن فلسطين

AZIZA

دينار

843,552

بيرزيت لألدوية

BPC

دوالر

7,967,506

مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODE

دينار

94,572

سجاير القدس

JCC

دينار

13,546

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

دوالر

6,002,857

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

دينار

)(87,658

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO

دينار

570,189

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

دوالر

)(162,607

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

دينار

6,384,343

دار الشفاء لصناعة األدوية*

PHARMACARE

دوالر

--

مطاحن القمح الذهبي

GMC

دينار

73,698

بيت جاال لصناعة األدوية

BJP

دينار

772,790

الصناعة

البنوك والخدمات المالية

الشركة

رمز التداول

العملة

صافي الربح (الخسائر)
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الخدمات

االستثمار

التأمين

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

دوالر

2,122,596

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

دوالر

2,760,610

المشرق للتأمين

MIC

دوالر

2,418,576

التأمين الوطنية

NIC

دوالر

3,767,697

فلسطين للتأمين

PICO

دوالر

)(1,291,323

التكافل الفلسطينية للتأمين

TIC

دوالر

2,774,100

ترست العالمية للتأمين

TRUST

دوالر

5,886,968

العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYA

دوالر

9,460

المستثمرون العرب

ARAB

دينار

56,083

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

دوالر

)(39,498

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

دوالر

15,539,000

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

دينار

628,969

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

دينار

3,498,016

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

دينار

)(3,940,505

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

دوالر

317,002

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

دوالر

1,926,559

العربية الفلسطينية لالستثمار “أيبك”

APIC

دوالر

16,038,336

أبراج الوطنية

ABRAJ

دوالر

1,182,746

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

دينار

)(1,136,963

المؤسسة العقارية العربية**

ARE

دينار

--

جلوبال كوم لالتصاالت**

GCOM

دوالر

--

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

دينار

177,086

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQAR

دينار

137,537

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

دينار

67,092,000

الفلسطينية للكهرباء

PEC

دوالر

8,786,981

مصايف رام اهلل

RSR

دينار

348,551

الفلسطينية للتوزيع والخدمات
اللوجستية

WASSEL

دوالر

43,072

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

OOREDOO

دوالر

100,474

* لم تفصح الشركة عن بياناتها المالية الختامية المدققة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
** الشركة موقوفة عن التداول.
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8
2017

البيئة القانونية والتنظيمية
حــدد قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم ( )13للعــام
 ،2004وقانــون التأميــن رقــم ( )20للعــام  ،2005مهــام
هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وصالحياتهــا
بصفتهــا الجهــة المخولــة بالرقابــة واإلشــراف علــى
قطــاع التأميــن ،وأن تضــع سياســات مفصلــة تهــدف
إلــى تطويــر قطــاع التأميــن وتنميتــه ،وأن تعــد األنظمــة
والتعليمــات والقــرارات واألوامــر الالزمــة لتحقيــق
غاياتهــا ،بهــدف توفيــر المنــاخ المالئــم لنمــو صناعــة
التأميــن وتقدمهــا ،بمــا يعــود بالنفــع العــام علــى
مجمــل النشــاط االقتصــادي فــي فلســطين ،بالتعــاون
والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
وتتولــى اإلدارة العامــة للتأميــن فــي الهيئــة ،اإلشــراف
والرقابــة علــى أعمــال التأميــن ،والعمــل علــى تطويــر
هــذا القطــاع ،ومتابعــة التقيــد باألنظمــة والتعليمــات

والقــرارات ،واتّخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لضمــان ذلــك.
وقــد أصــدرت الهيئــة ،العديــد مــن األنظمــة والتعليمــات
والقــرارات واألوامــر التــي تتــاءم والتطــور النوعــي فــي
صناعــة التأميــن فــي األســواق العالميــة.
وقــد حقــق قطــاع التأميــن نمــوًا خــال العــام عــن ســابقه
بلغــت نســبته حوالــي  ،% 9.4وشــهد نمــوًا ملحوظــً
مقارنــة مــع الســنوات التســعة الماضيــة؛ أي منــذ نهايــة
العــام  2009وحتــى نهايــة العــام  ،2018بمعــدل نمــو
مئــة
بلــغ  %18.6ســنويًا ،حيــث ازدادت المحفظــة مــن
ٍ
وتســعة وســبعين
وأربعــة مالييــن دوالر ،إلــى مئتيــن
ٍ
مليــون دوالر ( )$279,370,598 - $104,304,394خــال
هــذه الفتــرة.

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2018 -2009
مكونات المحفظة التأمينية

2009

2018

نسبة
التغير ()%

مجموع أقساط تأمين المركبات

60,551,846

184,407,507

204.5

مجموع أقساط التأمين الصحي

16,816,966

34,586,219

105.7

مجموع أقساط تأمين الحريق

6,822,880

13,824,848

102.6

مجموع أقساط التأمين البحري

1,094,914

1,796,569

64.1

مجموع أقساط تأمين الحياة

2,931,514

6,321,964

115.7

مجموع أقساط تأمين العمال

---

23,565,137

مجموع أقساط التأمين الهندسي

---

5,958,361

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---

4,308,065
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مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

---

مجموع أقساط التأمينات العامة*

16,086,274

مجموع أقساط التأمين

104,304,394

4,601,928

279,370,598

167.8

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

التطورات خالل العام 2018
بــدأت الهيئــة ،فــي العــام  ،2018العمــل بموجــب
هيكليــة اإلدارة العامــة للتأميــن الجديــدة والمقــرة مــن
قبــل مجلــس اإلدارة فــي العــام  ،2017وذلــك لتطويــر
وتنظيــم عمــل اإلدارة العامــة للتأميــن ،ورفــع كفــاءة
وفاعليــة العمليــات فيهــا ،بمــا يســاهم فــي النهــوض
بقطــاع التأميــن وتطــوره مــن خــال تحقيــق أهــداف
الخطــة االســتراتيجية للهيئــة بمــا يخص قطــاع التأمين.
ويتكــون الهيــكل التنظيمــي الجديــد لــإدارة مــن ثــاث
وحــدات إداريــة رئيســية هــي دائــرة الرقابــة علــى شــركات
التأميــن؛ ودائــرة انضبــاط الســوق؛ ووحــدة سياســات
التأميــن وضبــط الجــودة .واســتطاعت الهيئــة تطبيــق
منهــج اإلشــراف المبنــى علــى المخاطــر والمتوافــق مــع
المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى الصــادرة عــن
الجمعيــة الدوليــة لمراقبــي التأميــن ( ،)IAISوذلــك وفقــً
لتوصيــات خبــراء البنــك الدولــي بهــذا الخصــوص.
واســتمرت الهيئــة خــال العــام  2018فــي جهودهــا
الراميــة إلــى معالجــة أوضــاع قطــاع التأميــن بهــدف
تحقيــق االســتقرار فيــه ،وتعزيــز الــدور الرقابــي الفاعــل
للهيئــة ،ومعالجــة اإلشــكاليات العالقــة منــذ فتــرات
طويلــة .وفــي الســياق ذاتــه ،اســتمرت جهــود الهيئــة
مــن خــال اإلدارة العامــة للتأميــن ،خــال العــام ،فــي
التركيــز علــى كفايــة االحتياطــات الفنيــة المرصــودة
لــدى شــركات التأميــن ،وذلــك وفــق أســس اكتواريــة
دقيقــة ،ورفــع وتدعيــم االحتياطيــات لمقابلــة االلتزامــات
تجــاه حملــة الوثائــق ،وذلــك مــن خــال متابعــة الخطــط
التصويبيــة الموضوعــة لبعــض الشــركات.
مارســت دائــرة انضبــاط الســوق فــي العــام  2018ضمــن
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الهيكليــة الجديــدة ،مهــام الرقابــة الميدانيــة لتشــمل
مناطــق جغرافيــة أوســع ،كمــا تــم تنظيــم عمــل الــكادر
مــن خــال توزيــع عمليــات انضبــاط الســوق فيمــا يتعلــق
بالرقابــة علــى الحــد األدنــى لتعرفــة تأميــن المركبــات
والعمــال ،والرقابــة علــى إصــدار وثائــق تأميــن المركبــات
والعمــال وفــق الوثيقــة الموحــدة للمركبــات والعمــال،
ادعــاءات التعويــض علــى شــركات التأميــن،
وفحــص ّ
والتأكــد مــن تســوية المخالصــات فــي المــدة القانونيــة،
االدعــاءات ،كذلــك تنفيــذ
وفحــص أســباب رفــض بعــض ّ
مهمــات فحــص لتحديــد أســباب فروقــات اإلنتــاج
الشــهرية الــواردة فــي كشــوف إنتــاج شــركات التأميــن.
وتــم تنفيــذ  202مهمــة رقابــة علــى انضبــاط الســوق،
شــملت المقــرات الرئيســية ،وفــروع شــركات التأميــن،
ووكالءهــا ،ووســطاءها .وتــم اتّخــاذ اإلجــراءات القانونيــة
الالزمــة بحــق الجهــات التــي يتبيــن ارتكابهــا مخالفــات،
حيــث شــملت هــذه اإلجــراءات فــرض  31عقوبــة ماليــة
بقيمــة  30,600دوالر أميركــي ،وفــرض  16عقوبــة إنــذار،
وفــرض عقوبــة إغــاق مكتــب لــوكالء تأميــن عــدد اثنيــن
لمــدة شــهر.
وقــد تبنــت الهيئــة إجــراءات واضحــة لمتابعــة الشــكاوى
الــواردة إلــى اإلدارة العامــة للتأميــن خــال العــام ،2018
التــي بلــغ عددهــا  170شــكوى.
كمــا عملــت الهيئــة علــى التواصــل مــع ســلطة النقــد
الفلســطينية بشــأن ربــط القطاعــات االقتصاديــة
الخاضعــة إلشــراف هيئــة ســوق رأس المــال بنظــام

االســتعالم االئتمانــي ،والســيما قطــاع التأميــن ،وذلــك
فــي إطــار مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن ســلطة النقــد
والهيئــة ،وتــم حــل كافــة المعيقــات المتعلقــة بهــذا
الموضــوع.
باشــرت الهيئــة معالجــة أزمــة تأميــن الدراجــات الناريــة
التــي ظهــرت خــال العــام  2018بإلــزام شــركات التأمين
بعــدم رفــض تأميــن أي دراجــة ناريــة وفــق األســعار التــي
تقــدم بهــا االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن
كســعر مقبــول لحيــن انتهــاء الدراســة االكتوارية ،وذلك
لضمــان عــدم وجــود فــراغ ســعري أو فــراغ فــي تأميــن
هــذه المركبــات فــي ســوق التأميــن الفلســطيني،
كمــا تعاقــدت الهيئــة مــع خبيــر اكتــواري مختــص
إلجــراء الدراســة االكتواريــة الالزمــة لتحديــد تســعيرة
مالئمــة ومناســبة لقســط تأميــن الدراجــات الناريــة،
يشــمل حــدودًا دنيــا ،وحــدودًا عليــا ،ومعادلــة احتســاب
مســتندة إلــى المخاطــر تنفيــذًا لمضمــون توجيهــات
مجلــس الــوزراء بتحديــد تســعيرة مالئمــة ومناســبة
لقســط تأميــن الدرجــات الناريــة فــي دولــة فلســطين،
حيــث يمــر هــذا المشــروع فــي خمــس مراحــل هــي:
 .1مرحلــة جمــع البيانــات مــن شــركات التأميــن (اإلدارة
العامــة للتأميــن).
 .2مرحلــة فحــص كفايــة البيانــات واســتيفاء النواقــص
(الخبيــر االكتــواري).
 .3مرحلة تحليل ودارسة البيانات (الخبير االكتواري).
 .4مرحلة إصدار النتائج (الخبير االكتواري).
 .5مرحلــة صياغــة مســودة نظــام بشــأن تحديــد
تســعيرة مالئمة ومناســبة لقســط تأمين الدراجات
الناريــة فــي دولــة فلســطين يشــمل حــدودًا دنيــا
وحــدودًا عليــا ومعادلــة احتســاب مســتندة إلــى
المخاطــر.
 .6رفــع مقترحــات الهيئــة وتوصياتهــا إلــى مجلــس
الــوزراء.
وقــد تــم إنهــاء الدراســة االكتواريــة وتقديمهــا للهيئــة
فــي شــهر كانــون الثانــي مــن العــام .2019

منــذ بدايــة األزمــة ،حيــث أعلنــت الهيئــة بتاريــخ
 2018/8/6عــن التوصــل إلــى اتفــاق بيــن اتحــاد شــركات
التأميــن واتحــاد المستشــفيات الخاصــة واألهليــة،
وبحضــور الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،تــم فيــه
االتفــاق علــى وقــف اإلجــراءات االحتجاجيــة التــي أعلنهــا
اتحــاد المستشــفيات الخاصــة واألهليــة ،والشــروع فــي
حــوار بيــن هــذه األطــراف برعايــة ومتابعــة هيئــة ســوق
رأس المــال ،والهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،بمــا
يضمــن معالجــة القضايــا العالقــة .كمــا تــم توقيــع اتفــاق
نهائــي بتاريــخ  2018/12/6بيــن نقابــة األطبــاء واتحــاد
شــركات التأميــن لمعالجــة القضايــا الخالفيــة بينهمــا،
فــي حيــن انســحب اتحــاد المستشــفيات الخاصــة
واألهليــة مــن الحــوار ،وبــدأ بإجــراءات مفاوضــات منفــردة
مــع شــركات الخدمــات التأمينيــة الطبيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه عقــب فقــدان مجلــس إدارة
شــركة فلســطين للتأميــن نصابــه بســبب اســتقالة
عــدد مــن أعضائــه ،قامــت وزارة االقتصــاد الوطنــي
بتشــكيل لجنــة إدارة مؤقتــة بموجــب أحــكام قانــون
الشــركات بالتنســيق مــع الهيئــة ،حيــث تمــت تســمية
الســيد أيمــن الصبــاح رئيســً للجنــة؛ لمــا لــه مــن خبــرة
فنيــة وماليــة وإداريــة فــي هــذا المجــال ،وذلــك لتســيير
أعمــال الشــركة لحيــن انتخــاب مجلــس إدارة جديــد مــن
الهيئــة العامــة للشــركة.
هــذا ويشــهد قطــاع التأمين تطورًا مضطــردًا من حيث
انتشــار الخدمــات والمنتجــات التأمينيــة فــي فلســطين،
ونموهــا عبــر األعــوام ،والتــي تعكــس األهميــة النســبية
لقطــاع التأميــن فــي االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني،
حيــث أن أهــم النســب التأمينيــة التــي تعكــس مــدى
انتشــار الخدمــات والمنتجــات التأمينيــة هــي نســبة
االختــراق التأمينيــة (اجمالــي المحفظــة التأمينيــة
منســوبة الــى اجمالــي الناتــج المحلي اإلجمالي باألســعار
الجاريــة) ،اضافــة الــى الكثافــة التأمينيــة والتــي تشــير
الــى حصــة الفــرد مــن اجمالــي المحفظــة التأمينيــة
(إجمالــي المحفظــة التأمينيــة منســوبة الــى اجمالــي
عــدد الســكان).

تدخلــت الهيئــة فــي حــل األزمــة التأمينيــة بيــن نقابــة
األطبــاء واتحــاد المستشــفيات الخاصــة واألهليــة مــن
جانــب ،واتحــاد شــركات التأميــن مــن جانــب آخــر ،مــن
خــال تســهيل الحــوار وتذليــل العقبــات لــكال الطرفيــن
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العام

نسبة االختراق التأمينية ()%

الكثافة التأمينية (دوالر أمريكي)

2015

%1.4

37.1

2016

%1.6

44.1

*2017

%1.8

53.4

*2018

%1.9

58.5

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،تقديرات أولية .كما تم استخدام عدد السكان نهاية العام  2017استنادًا
الى نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت .2017

الخدمات المقدمة للقطاع
منح ورفض وتجديد إجازات مزاولة شركات تأمين ووكالء وممتهني المهن التأمينية:
تــم تجديــد تراخيــص شــركات التأميــن وأصحــاب المهــن التأمينيــة ،حيــث تــم ترخيــص  71مــن أصحــاب المهــن التأمينيــة،
وســيط تأميــن عــدد  ،1وكيــل تأميــن عــدد  ،25إدارة نفقــات طبيــة وخدمــات تأمينيــة عــدد  ،3واعتمــاد موظفيــن لممارســة
أعمــال التأميــن المصرفــي عــدد  ،42إضافــة إلــى إلغــاء إجــازة  17وكيــل تأميــن.
كما قامت الهيئة بتجديد إجازات المزاولة لشركات التأمين في العام  2018حسب التفصيل التال
رقم الرخصة

الشركة

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

التأمين الصحي
3

شركة فلسطين للتأمين

4

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

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

تأمين الحياة
التأمين الصحي
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
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
التأمين الصحي
10

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

تأمين الحياة
التأمين الصحي
12

شركة تمكين للتأمين

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

ويوضح الجدول التالي أعداد وكالء ووسطاء التأمين وأصحاب المهن التأمينية المساندة كما في نهاية العام :2018
البيان

العدد

وكالء التأمين

241

منتجو التأمين

27

وكاالت (هيئة)

3

وسطاء التأمين

11

وسطاء إعادة التأمين

1

الخبراء االكتواريون

3

المصارف المعتمدة لممارسة أعمال التأمين المصرفي

2

خبراء المعاينة لتقدير األضرار

12

شركات إدارة النفقات الطبية والخدمات التأمينية

5

محققو التأمين

70
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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.

أهم البيانات التشغيلية والمالية لقطاع التأمين للعام 2018
أ.

بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2018-2017
(العملة :الدوالر األمريكي)

معلومات عامة
نتائج أعمال قطاع التأمين

البيان

2017

2018

عدد شركات التأمين

9

10

عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

141

151

عدد الموظفين في شركات التأمين

1,245

1,401

عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

262

271

مجموع أقساط تأمين المركبات

168,650,018

184,407,507

مجموع أقساط تأمين العمال

22,195,035

23,565,137

مجموع أقساط التأمين الصحي

29,783,673

34,586,219

مجموع أقساط تأمين الحريق

13,292,980

13,824,848

مجموع أقساط التأمين البحري

1,797,069

1,796,569

مجموع أقساط التأمين الهندسي

5,579,552

5,958,361

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

4,322,873

4,308,065

مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

4,340,844

4,601,928

مجموع أقساط تأمين الحياة

5,459,685

6,321,964

إجمالي أقساط التأمين

255,421,729

279,370,598

إجمالي التعويضات المدفوعة

144,320,228

166,307,996

صافي التعويضات المتكبدة

148,857,494

158,971,394

المصاريف اإلدارية والعمومية*

37,935,099

54,597,762

صافي الربح بعد الضريبة

25,963,459

15,442,849

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

21,747,093

21,105,525
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ملخص موجودات ومطلوبات قطاع التأمين

إجمالي الموجودات المتداولة

326,811,407

324,386,554

إجمالي الموجودات غير المتداولة

201,599,040

217,044,830

إجمالي االستثمارات

248,887,118

249,330,540

إجمالي الذمم المدينة

82,458,333

84,907,919

صافي الذمم المدينة

67,423,694

68,995,745

ذمم دائنة

22,451,502

24,924,604

إجمالي الموجودات

528,410,447

541,431,384

إجمالي موجودات عقود التأمين

46,047,196

48,830,985

مجموع المطلوبات غير المتداولة

16,400,278

17,695,482

مجموع المطلوبات المتداولة

323,370,361

337,483,380

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

251,712,136

261,035,374

رأس المال المدفوع

71,200,000

90,000,000

االحتياطي اإلجباري

15,409,521

17,132,051

االحتياطي االختياري

10,424,506

10,441,574

التغير في القيمة العادلة للموجودات

24,388,546

21,802,824

األرباح (الخسائر) المدورة

50,023,638

41,863,492

مجموع حقوق الملكية

188,639,808

186,252,522

* المصاريف اإلدارية العمومية هي مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة وغير الموزعة.
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ب .توزيع إجمالي محفظة التأمين البالغة  $279,370,598وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في
:2018/12/31

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

% 6.8

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

% 2.8

% 18.2

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

% 8.6

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

% 14.8

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

% 9.2

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

% 21.0

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

% 0.1

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

% 18.3

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺖ ﻻﻳﻒ اﻟﻴﻜﻮ

% 0.2

ج .توزيع إجمالي محفظة التأمين البالغة  $279,370,598حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في
:2018/12/31

اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺤﻴﺎة

%2.3

اﻟﺤﺮﻳﻖ

ﻫﻨﺪﺳﻲ

%1.5

%12.4

%4.9

%2.1

أﺧﺮى

ﺑﺤﺮي

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

%8.4

%0.6
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺧﺮى

%1.8

%8.3
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

%66.0
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د .الميزانية العمومية المجمعة كما هي في 2018/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

البيان

المجموع
2017

2018

الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات بالصافي

43,253,080

47,212,102

استثمارات عقارية

69,843,376

82,101,869

مساهمات في شركات حليفة

20,798,293

21,538,073

382,956

2,614,291

استثمارات مالية متوفرة للبيع

33,790,342

32,387,724

استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

11,813,159

16,267,922

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد  12شهرًا

2,312,064

2,420,437

ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

1,265,000

1,265,000

موجودات ضريبة مؤجلة

4,455,686

5,072,137

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

13,685,084

6,165,275

201,599,040

217,044,830

قروض لجهات ذات عالقة

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات مالية للمتاجرة

12,571,285

11,585,701

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية مركبات

2,654,882

2,513,650

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية تأمينات عامة

6,732,939

6,769,893

ادعاءات مبلغ عنها مركبات
موجودات عقود التأمينّ ،

20,408,883

23,442,701

ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
موجودات عقود التأمينّ ،

15,511,903

16,046,216

738,589

58,525

مجموع موجودات عقود التأمين

46,047,196

48,830,985

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

4,574,954

6,325,466

الذمم المدينة

82,458,333

84,907,919

(مخصص ذمم مدينة)

()15,034,639

()15,912,174

ذمم مدينة بالصافي

67,423,694

68,995,745

أرصدة مدينة أخرى

24,836,257

18,034,953

موجودات عقود التأمين على الحياة
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شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

59,387,773

68,703,838

ودائع بنكية

72,820,887

73,818,568

النقد في البنوك والصناديق

27,232,625

26,505,181

استثمارات عقارية متداولة

11,916,736

1,586,117

326,811,407

324,386,554

528,410,447

541,431,384

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

71,200,000

90,000,000

احتياطي إجباري

15,409,521

17,132,051

احتياطي اختياري

10,424,506

10,441,574

655,390

655,390

24,388,546

21,802,824

534,661

()1,842,138

أرباح (خسائر) مجمعة

50,023,638

41,863,492

حقوق جهات غير مسيطرة

7,183,156

6,917,381

أسهم خزينة

()436,638

()174,465

حساب المركز الرئيسي

9,257,028

()543,587

مجموع حقوق الملكية

188,639,808

186,252,522

0

0

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

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

12,805,870

14,468,951

قروض طويلة األجل

1,510,901

921,902

مطلوبات ضريبية طويلة األجل

2,083,507

2,304,629

0

0

16,400,278

17,695,482

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

55,373,765

58,546,703
59

احتياطي أخطار سارية ،تأمينات عامة

20,958,295

22,567,881

االحتياطي الحسابي ،تأمينات الحياة

9,045,305

8,583,591

المجموع

85,377,365

89,698,175

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها ،إلزامي مركبات
احتياطي ّ

63,886,325

67,612,829

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها ،مادي مركبات
احتياطي ّ

37,545,283

44,700,503

ادعاءات مبلغ عنها ،تأمينات عامة
احتياطي ّ

44,089,625

48,715,309

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

19,299,337

9,857,951

ادعاءات ،تأمينات الحياة
احتياطي ّ

1,514,201

450,607

المجموع

166,334,771

171,337,199

مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)

251,712,136

261,035,374

الذمم الدائنة

22,451,502

24,924,604

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

10,442,347

11,708,285

309,532

3,649,282

مخصصات أخرى

6,792,160

9,626,298

أرصدة دائنة أخرى

15,365,422

11,173,851

قروض قصيرة األجل

1,206,124

937,814

بنوك دائنة

4,863,458

5,196,835

شيكات آجلة الدفع

10,227,680

9,231,037

323,370,361

337,483,380

528,410,447

541,431,384

مصاريف مستحقة

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

هـ .قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2018/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)

البيان

المجموع
2017

2018

أقساط التأمين المكتتبة

255,421,729

279,370,598

(حصة المعيدين من األقساط المكتتبة)

()29,170,929

()31,898,507

صافي األقساط المكتتبة

226,250,800

247,472,091

 ±التغير في احتياطي األخطار السارية /احتياطي حسابي حياة

()6,046,460

()7,124,337

60

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

()582,323

()6,772

صافي األقساط المكتسبة

219,622,017

240,340,982

دخل االستثمار من أعمال التأمين

251,851

225,547

عمولة إعادة التأمين

5,575,306

3,705,483

(العموالت المدفوعة)

()16,448,266

()16,881,996

إيرادات أخرى من أعمال التأمين

11,363

0

صافي اإليرادات من أعمال التأمين

209,012,271

227,390,016

(التعويضات المدفوعة)

()144,320,228

()166,307,996

(أقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة)

0

0

حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

15,495,080

16,063,764

االدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها
 ±التغير في احتياطي ّ

()25,844,494

()10,545,314

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

5,812,148

1,818,152

صافي التعويضات المتكبدة

()148,857,494

()158,971,394

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

2,277,932

0

(المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة)

()34,327,756

()36,826,357

(مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة)*

()6,357,860

()10,486,740

(مجموع مصاريف أعمال التأمين)

()187,265,178

()206,284,491

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

21,747,093

21,105,525

إيرادات (استثمار ،إيجار ،فوائد  ...الخ).

15,563,524

21,519,951

 ±فروقات عملة

()2,203,128

()1,595,424

مخصص الزيادة (االنخفاض) في القيمة العادلة لالستثمارات

2,706,948

3,037,435

(مصاريف إدارية غير موزعة)

()3,607,343

()17,771,405

(مخصص ديون مشكوك فيها)

()976,205

()2,016,913

(مصاريف أخرى)

()1,658,029

()385,669

المخصص (المحرر) مقابل قرض صندوق التكافل**

0

()67,983
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صافي ربح قبل الضريبة

31,572,860

23,825,517

(ضريبة الدخل والمضافة)

()5,609,401

()8,382,668

صافي الربح

25,963,459

15,442,849

* مصاريــف أتعــاب الوكالــة المضاربــة هــي بــدل أتعــاب المســاهمين فــي شــركة التكافــل عــن الجهــد المبــذول فــي إدارة عمليــات
واســتثمارات التكافــل لمشــتركي التكافــل.
** المخصــص مقابــل قــرض صنــدوق التكافــل هــو الرصيــد المتبقــي مــن إجمالــي االشــتراكات المقدمــة مــن حملــة الوثائــق خــال
الســنة بعــد احتســاب التعويضــات المســتحقة ،وتســديد المطالبــات المتكبــدة والمصاريــف ،ورصــد االحتياطيــات الفنيــة ،واســتيفاء
الشــركة ألجرهــا بصفتهــا وكي ـ ً
ا عــن المشــتركين فــي إدارة عمليــات التكافــل.

و .توزيع استثمارات قطاع التأمين كما هي في 2018/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)
االستثمارات

داخلي

خارجي

األسهم

41,090,692

21,498,658

السندات

0

25,355,345

استثمارات عقارية

79,934,961

3,753,025

ودائع بنكية

75,083,568

0

أخرى

2,614,291

0

المجموع

198,723,512

50,607,028

ز .احتياطيات التأمين الفنية كما هي في 2018/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)
احتياطيات التأمين الفنية

إجمالي المخصص

حصة معيد التأمين

احتياطي األخطار السارية

81,114,584

9,283,543

االحتياطي الحسابي

8,583,591

58,525

ادعاءات تحت التسوية
احتياطي ّ

161,479,248

39,488,917

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

9,857,951

0

المجموع

261,035,374

48,830,985
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ح .صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما هي في 2018/12/31
(العملة :الدوالر األمريكي)
الشركة

رأس المال المدفوع

حقوق الملكية*

المشرق للتأمين

5,200,000

8,747,240

المجموعة األهلية للتأمين

10,000,000

22,206,145

التأمين الوطنية

15,000,000

39,391,372

فلسطين للتأمين

7,200,000

8,335,747

تمكين للتأمين

8,000,000

6,720,354

التكافل للتأمين

10,000,000

17,591,459

ترست العالمية للتأمين

15,000,000

48,213,901

العالمية المتحدة للتأمين

9,600,000

17,464,908

مت اليف أليكو

5,000,000

5,008,037

فلسطين لتأمين الرهن العقاري

5,000,000

5,655,978

المجموع

90,000,000

179,335,141

*حقوق الملكية تستثني حقوق جهات غير مسيطرة.
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البيئة القانونية والتنظيمية
فــي إطــار ســعيها إلــى تطويــر البيئــة التشــريعية
الناظمــة لقطــاع تمويــل الرهــن العقــاري ،عملــت
الهيئــة خــال العــام  2018علــى مراجعــة تعليمــات
ترخيــص المخمنيــن العقارييــن رقــم ( )3لســنة ،2012
للتأكــد مــن مواءمتهــا للتطــورات الحاصلــة فــي الواقــع
الفلســطيني وتغيــرات الســوق ،ويأتــي ذلــك بالتزامــن
مــع المتابعــات الحثيثــة مــن قبــل الهيئــة مــع مجلــس
الــوزراء ،إلقــرار مســودة قانــون الرهــن العقــاري.

التطورات خالل العام 2018
ال تــزال شــركة فلســطين لتمويــل الرهــن العقــاري
وذراعهــا التمويليــة التابعــة لهــا شــركة تمويــل الرهــن
العقــاري الفلســطينية ،الشــركة الوحيــدة العاملــة
فــي قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري ،وتحديــدًا الســوق
الثانــوي (إعــادة تمويــل الرهــن العقــاري) ،وذلــك نظــرًا
لتوفــر الســيولة لــدى البنــوك العاملــة فــي األراضــي
الفلســطينية ،وانخفــاض أســعار الفوائــد العالميــة،
األمــر الــذي أدى إلــى أن تصبــح منتجــات الشــركة أكثــر
كلفــة علــى المصــارف مــن توظيفهــا ودائعهــا فــي
منــح قــروض تمويــل الرهــن العقــاري ،هــذا إضافــة إلــى
اتســاع رقعــة النشــاط غيــر الرســمي فــي مجــال تمويــل
العقــارات.
وشــاركت الهيئــة ،بصفتهــا عضــوًا فــي الفريــق الوطني
للتنميــة المســتدامة الخــاص بتنفيــذ الهــدف :11
«جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميع
وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة» ،مــن أجنــدة
التنميــة المســتدامة  ،2030-2015التــي تشــتمل فــي
مجموعهــا علــى  17هدفــً ،وانطالقــً مــن هــدف الهيئــة
االســتراتيجي المتمثــل فــي التشــبيك والتنســيق مــع
الــوزارات والجهــات الحكوميــة واألطــراف ذات العالقــة،
بهــدف تنظيــم قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري وتطويــره
فــي العديــد مــن االجتماعــات التــي عقدهــا الفريــق

الوطنــي ،وبحضــور ممثليــن عــن الهيئــة ،وتمــت
المســاهمة ،بشــكل كبيــر ،مــن قبــل فريــق الهيئــة فــي
صياغــة مســودة التقريــر الخــاص بالهــدف  ،11وتقديــم
المالحظــات علــى المســودة النهائيــة للتقريــر .كمــا
كان للهيئــة دور واضــح ومهــم فــي تقديــم مقترحــات
وإضافــات حــول المؤشــرات الخاصــة بتنفيــذ الغايــات
المرتبطــة بالهــدف .11
وفيمــا يخــص التخميــن العقــاري ،ونظــرًا ألهميــة هــذه
المهنــة فــي تحديــد قيمــة الضمانــات العقاريــة التــي
يتــم منــح القــروض علــى أساســها ،وبالتالــي الحــد مــن
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الجهــات المقرضــة ،تســعى
الهيئــة إلــى منــح الترخيــص لــذوي الخبــرة والكفــاءة،
وعليــه ،تســتمر الهيئــة فــي عقــد دورات التخميــن
العقــاري واالمتحانــات للحصــول علــى الترخيــص .فــي
هــذا الســياق ،تــم عقــد دورتيــن تدريبيتيــن بالتعــاون
مــع نقابــة المهندســين الفلســطينيين ،وذلــك خــال
شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام  ،2018ألغــراض منــح
الترخيــص وفقــً لتعليمــات رقــم ( )3لســنة 2012
بشــأن ترخيــص المخمنيــن العقارييــن ،وقــد كان عــدد
المشــاركين فــي هاتيــن الدورتيــن  33شــخصًا.
والحقــً لدراســة الهيئــة للمعيقــات التــي تواجــه
المخمنيــن فــي تطبيــق التعليمــات ،بمــا يخــص آليــات
التخميــن ،تبيــن وجــود العديــد مــن المشــاكل فــي
الســوق العقــاري التــي مــن الممكــن وصفهــا بأنهــا
مشــاكل هيكليــة ( ،)Structural Deficienciesوالتــي
تحــول دون التطبيــق الكامــل للتعليمــات الموجــودة
حاليــً .وأهــم هــذه المشــكالت تتمثــل بعــدم وجــود
قاعــدة بيانــات للتخميــن العقــاري (ســجالت منظمــة
ألســعار العقــار) ،بحيــث يمكــن االســتعانة بهــا لمعرفــة
البيوعــات المقارنــة التــي جــرت فــي المنطقــة.
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كمــا إن إلــزام البنــوك للمخمــن بالتقيــد بنمــوذج
التخميــن الخــاص بهــا ،يحــول دون وضــع الشــروحات
الكافيــة فــي التقريــر التــي هــي ليســت محــل اهتمــام
بالنســبة لبنــك.
وعليــه ،تقــوم الهيئــة بالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك
فــي التحضيــر إلطــاق نمــوذج التخميــن الموحــد،
بحيــث يتوافــق محتــوى النمــوذج مــع تعليمــات الهيئــة
واحتياجــات المصــارف قــدر اإلمــكان ،وبشــكل يضمــن
توحيــد األســس والممارســات فــي الســوق العقــاري،
ويعــزز كفــاءة المخمنيــن العقارييــن المرخصيــن،
ويعطــي الثقــة لمســتخدمي هــذا التقريــر المعمــول
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.
كمــا تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية ،بالتعــاون مــع
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الهيئــة ،مــن خــال مجموعــة مختــارة مــن المخمنيــن
العقارييــن المرخصيــن ،باإلعــداد والتحضيــر الحتســاب
مؤشــر أســعار المســاكن ،الــذي ســيكون بمثابــة
مؤشــر استرشــادي للمخمنيــن العقارييــن عنــد تقديــر
قيمــة العقــار فــي منطقــة معينــة ،وبالتالــي ،التخفيــف
مــن المخاطــر المرتبطــة بعمليــة التمويــل وتحقيــق
االســتقرار فــي ســوق تمويــل الرهــن العقــاري.
أمــا علــى صعيــد األشــخاص الممتهنيــن لنشــاط
التخميــن العقــاري ،فقــد شــهد العــام  2018ترخيــص
مخم َنيــن عقارييــن اثنيــن جديديــن ،ليصبــح عــدد
المخمنيــن العقارييــن المرخصيــن  54مخمنــً عقاريــً.
هــذا إضافــة إلــى ثالثــة مخمنيــن متوقفيــن عــن العمــل
مؤقتــً.

البيئة القانونية والتنظيمية
تســتند الهيئــة فــي أعمالهــا الرقابيــة واإلشــرافية
والتنظيميــة علــى قطــاع التأجيــر التمويلــي إلــى قانــون
هيئــة ســوق رأس المــال رقــم ( )13لســنة  ،2004والقــرار
بقانــون رقــم ( )6لســنة  2014بشــأن التأجيــر التمويلــي،
وتعليمــات رقــم ( )1لســنة  2016بترخيــص شــركات
التأجيــر التمويلــي والرقابــة عليــه ،وقــرار معلومــات
عقــد التأجيــر التمويلــي رقــم ( )1لســنة  2016الصــادر
باالســتناد إلــى أحــكام التعليمــات والمنظومــة
القانونيــة المشــار إليهــا أعــاه كافيــة لقيــام الهيئــة
بأعمالهــا ،ولكــن الهيئــة ،وضمــن ســعيها الدائــم
والمســتمر إلــى تطويــر القطاعــات التــي تنضــوي تحــت
إشــرافها ،ســتعمل علــى إعــداد الئحــة تنفيذيــة للقانــون
ونظــام للعقوبــات وتعليمــات متخصصــة صــادرة عــن
مجلــس اإلدارة آلليــة تســجيل العقــود وتعديلهــا،
وقــرارات صــادرة عــن المديــر العــام تنظــم مجموعــة مــن
الحــاالت العمليــة التــي واجهتهــا الشــركات فــي إطــار
ممارســتها عملهــا.
وواصلــت الهيئــة جهودهــا فــي العــام  2018فــي
المهــل
متابعــة تصويــب الشــركات أوضاعهــا ضمــن ُ
المتاحــة وفقــً لتعليمــات رقــم ( )1لســنة  2016بشــأن
ترخيــص شــركات التأجيــر التمويلــي والرقابــة عليهــا،
حيــث منحــت الهيئــة ضمــن تعليمــات تصويــب األوضــاع،
إضافــة إلــى مــدة العــام ،إمكانيــة تقــدم الشــركات

بطلبــات منحهــا ُم َهــ ً
ا إضافيــة ،تصــل إلــى مــدة عــام
كامــل ،إلتمــام عمليــات تصويــب األوضــاع ،وقــد انتهــت
المهــل الممنوحــة فــي شــهر آب مــن العــام
جميــع ُ
 .2018وبالتالــي ،تكــون الشــركات قــد اســتنفدت كامــل
المهــل فــي تصويــب أوضاعهــا.
أمــا مــا يخــص البيئــة التنظيميــة المحيطــة بقطــاع
التأجيــر التمويلــي ،فالتعــاون المســتمر مطلــوب نظــرًا
ألن قاعــدة األصــول واســعة ،وبالتالــي المؤسســات
المســؤولة عنهــا تدخــل فــي عمليــة التنظيــم ،إضافــة
إلــى مؤسســات أخــرى كالجهــاز القضائــي ودوائــر
الضريبــة لضمــان سالســة العمليــة ومســاواتها بأنــواع
التمويــل األخــرى ،بحيــث ال تتميــز عنهــا وال تقــل عنهــا.
وفــي هــذا الســياق ،تــم عقــد لقــاءات واجتماعــات
عــدة مــع وزارة النقــل والمواصــات خــال العــام 2018
لمراجعــة وتقييــم تعليمــات المركبــات المؤجــرة تأجيــرًا
تمويليــً ،الصــادرة فــي العــام  2017عــن الــوزارة ،وتكلــل
ذلــك فــي اجتمــاع شــمل شــركات التأجيــر التمويلــي
كافــة مــع وزارة النقــل والمواصــات ،وهيئــة ســوق رأس
المــال ،وبدعــم مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة ()IFC
فــي الربــع األخيــر مــن العــام  .2018ونوقشــت فــي
االجتمــاع المشــاكل كافــة التــي تواجــه الشــركات ،وتــم
تحديــد المشــاكل التــي يمكــن التعامــل معهــا فــي
الوقــت الحالــي قصيــر ومتوســط األمــد ،ضمــن القوانيــن
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علــى االســتثمار فــي هــذا القطــاع ،وإنشــاء شــركات
مســتقلة ،حيــث تكــون فــي العــادة أنــواع شــركات
التأجيــر التمويلــي ثالثــة؛ شــركة مســتقلة ،وشــركة
تابعــة للمــورد ،وشــركة تابعــة لبنــك.

المقــرة ،والمواضيــع التــي ســيتم العمــل عليهــا
مســتقب ً
ال فــي ظــل مراجعــة قانــون المــرور.
وإيمانــً مــن الهيئــة بأهميــة الجهــاز القضائــي ،وإنشــاء
محاكــم متخصصــة فــي تطويــر قطــاع التأجيــر
التمويلــي ،وتشــجيع االســتثمار فيــه ،شــاركت الهيئــة
ممثلــةً بــاإلدارة العامــة لتمويــل الرهــن العقــاري والتأجير
التمويلــي ،ودائــرة الشــؤون القانونيــة ،فــي برنامــج
تدريبــي لمجموعــة مــن القضــاة ،تــم تنظيمــه مــن
قبــل مؤسســة التمويــل الدوليــة ( )IFCضمــن برنامــج
المســاعدة المقــدم إلــى الهيئــة فــي قطــاع التأجيــر
التمويلــي ،والبرنامــج المقــدم إلــى وزارة االقتصــاد
الوطنــي فــي قانــون ضمــان الحــق فــي المــال المنقــول.
وعقــد البرنامــج علــى مرحلتيــن فــي شــهر أيــار وشــهر
ُ
آب مــن العــام  ،2018وذلــك للتعريــف التفصيلــي
والنقــاش المســتفيض بوجــود خبــراء دولييــن بقانــون
التأجيــر التمويلــي ،وقانــون ضمــان الحــق بالمــال
المنقــول.

واقع القطاع
بلــغ عــدد شــركات التأجيــر التمويلي المرخصــة من قبل
هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية كمــا فــي نهايــة
العــام  )13( 2018شــركة ،حيــث تــم إلغــاء ترخيــص
شــركة واحــدة .وبلغــت قيمــة إجمالــي اســتثمار العقــود
المســجلة لــدى الهيئــة  92.1مليــون دوالر أمريكــي،
بواقــع  1645عقــدًا كمــا فــي نهايــة العــام 2018؛ وهــذا
يمثــل ارتفاعــً فــي قيمــة العقــود بنســبة  %9مقارنــة
مــع نهايــة العــام  ،2017وبنســبة  % 20.2فــي عــدد
العقــود مقارنــة مــع نهايــة العــام الســابق .ويعــود ذلــك،
فــي األســاس ،إلــى مباشــرة الشــركات حديثــة الترخيــص
(تــم ترخيــص ثــاث شــركات جديــدة فــي العــام )2017
لنشــاط التأجيــر التمويلــي والتنــوع ،مــن حيــث دخــول
منتجــات جديــدة تــم تمويلهــا ،وهــي ألــواح الطاقــة
الشمســية ،األمــر الــذي يؤكــد علــى النمــو فــي قطــاع
التأجيــر التمويلــي ،وتوســع قاعــدة األصــول المؤجــرة،
إضافــة إلــى زيــادة المعرفــة وقــدرة الشــركات علــى
الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن المســتفيدين ،وبخاصــة
فــي المحافظــات األخــرى غيــر محافظــة رام اهلل والبيــرة،
كمــا إن زيــادة الوعــي فــي قطــاع التأجيــر التمويلــي
لــدى المجتمــع ،كان لهــا دور فــي ارتفــاع ونمــو محافــظ
التأجيــر التمويلــي.

وطلبــت وزارة الماليــة مــن الهيئــة تزويدهــا بالمالحظات
والتعديــات المقترحــة علــى قانــون ضريبــة الدخــل،
وقامــت اإلدارة بتقديــم التعديــات المقترحــة علــى
مشــروع القانــون بمــا يخــص التأجيــر التمويلــي.
وفــي إطــار الســعي إلــى إنشــاء شــركات تأجيــر
تمويلــي متنوعــة ،تــم عقــد لقــاء تشــاوري بالتعــاون
مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،وجمعيــة البنــوك،
ومؤسســة التمويــل الدوليــة ( ،)IFCلتشــجيع البنــوك

وفيمــا يلــي رســم بيانــي يوضــح إجمالــي االســتثمار لعقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة فــي العاميــن  2017و2018
بشــكل ربــع ســنوي:
ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ) 2018-2017ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
Q4
2017

28

Q3

22

18

2018

19

Q2
Q1

20

19
0

68

30

5

10

15

20

21
25

30

35

أما عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين  2017و ،2018فموضحة بالرسم اآلتي بشكل ربع سنوي:

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2017و 2018
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ومــا زالــت المركبــات تشــكل الحصــة األكبــر مــن محفظــة
التأجيــر التمويلــي ،حيــث شــكلت مــا نســبته % 77.6
مــن إجمالــي قيمــة العقــود مقارنــة مــع مــا نســبته %88
فــي العــام  .2017أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة،
فشــكلت مــا نســبته  %12مقارنــة بنســبة  % 8.9مــن
العــام الســابق .أمــا مــا يخــص المــال المنقــول؛ أي المعدات
وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا ،فبلغــت نســبتها مــن قيمــة
عقــود التأجيــر التمويلــي  % 10.4مقارنــة مــع مــا نســبته
 %3مــن العــام الســابق .ويعــود الســبب فــي اســتمرار
التركــز فــي المركبــات أو حتــى الشــاحنات والمركبــات
الثقيلــة التــي تملــك رقمــً مميــزًا (رقــم شــاصي) وتســجل
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فــي دوائــر الســير ،حتــى وإن قلــت النســبة عــن العــام
الســابق ،إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي
دوائــر الســير ،وتدنــي مخاطرهــا ،مــن حيــث وجــود ســوق
ثانــوي وإعــادة حيازتهــا .أمــا بخصــوص الزيــادة الملحوظــة
هــذا العــام فــي التأجيــر التمويلــي للمــال المنقــول،
فــكان نظــرًا لمباشــرة الشــركات حديثــة الترخيــص
عملهــا ،وواحــدة مــن هــذه الشــركات متخصصــة فــي
المــال المنقــول ،إضافــة إلــى زيــادة الثقــة والفهــم األعلــى
لمفهــوم ضمــان الحــق فــي المــال المنقــول وتســجيل
المــال المنقــول فــي الســجل.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺻﻮل اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2018
ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل
% 10.4

ﺷﺎﺣﻨﺎت وﻣﺮﻛﺒﺎت
ﺛﻘﻴﻠﺔ
%12

ﺳﻴﺎرات
%77.6
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وكمــا يالحــظ فــي الشــكل أدنــاه ،فــإن هنــاك تركــزًا عاليــً فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام اهلل بنســبة
 ،%39.8ثــم فــي مدينــة نابلــس بنســبة  ،%15.4تليهــا الخليــل  ،%13.8وتشــكل بقيــة المــدن مجتمعــة مــا مجموعــه %31
مــن إجمالــي عــدد العقــود.

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2018
ﻃﻮﺑﺎس

ﺳﻠﻔﻴﺖ

% 0.5

% 2.0

ﻏﺰة

% 0.1

أرﻳﺤﺎ

%3.3

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

% 2.6

% 2.9

اﻟﻘﺪس

% 4.4

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

رام ا

% 7.2

% 39.8

ﺟﻨﻴﻦ

% 8.0
اﻟﺨﻠﻴﻞ

% 13.8

ﻧﺎﺑﻠﺲ

% 15.4

أمــا مــن حيــث التركــز الجغرافــي إلجمالــي قيمــة العقــود ،فقــد كان التركــز األكبــر لمحافظــة رام اهلل بنســبة  ،% 50.3ثــم
محافظــة الخليــل بنســبة  ،% 14.1ثــم محافظــة نابلــس بنســبة  ،%10.1وتشــكل بقيــة المحافظــات مــا نســبته % 25.5
مــن إجمالــي قيمــة العقــود.
يوضح الشكل أدناه التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي للعام :2018

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2018
ﻃﻮﺑﺎس
% 0.2
ﻏﺰة
% 0.0

ﺳﻠﻔﻴﺖ
% 1.2

أرﻳﺤﺎ
% 4.3

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
% 3.3
ﻃﻮﻟﻜﺮم
% 2.7

اﻟﻘﺪس
% 2.8
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
% 5.0

ﺟﻨﻴﻦ
% 6.0

رام ا
% 50.3

اﻟﺨﻠﻴﻞ
% 14.1

ﻧﺎﺑﻠﺲ
% 10.1
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أمــا مــن حيــث طبيعــة المســتأجرين بالنســبة لعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة فــي العــام  ،2018فهــي موضحــة
فــي الشــكل التالــي:

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2018

25.2%
أﻓﺮاد
ﺷﺮﻛﺎت

74.8%

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻓﻘ

أﻓﺮاد
ﺷﺮﻛﺎت

ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2018

44.7%
55.3%

وكمــا هــو واضــح أعــاه ،فــإن  % 25.2مــن عــدد العقــود المســجلة تعــود إلــى شــركات ،ولكــن بقيمــة تصــل إلــى  % 55.3مــن
إجمالــي قيمــة العقــود ،نظــرًا ألن الشــركات عــادة مــا تكــون عقودهــا تحتــوي علــى أصــول عــدة بقيمــة مرتفعــة.
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شــهد العــام  2018تحقيــق مجموعــة مــن
اإلنجــازات علــى صعيــد حوكمــة الشــركات،
وذلــك ضمــن جهــود الهيئــة فــي تعزيــز حوكمــة
الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي
بورصــة فلســطين ،إضافــة إلــى رفــع الوعــي
بأهمية حوكمة الشــركات لدى الفئات المختلفة،
وبخاصــة فئــة الشــباب وطلبــة الجامعــات ،وفيمــا
يلــي ملخــص ألهــم التطــورات خــال العــام 2018
علــى صعيــد حوكمــة الشــركات:

•

التطبيق الفعلي لنموذج القياس الكلي
لحوكمة الشركات ()CG scorecard
اســتكملت الهيئــة خــال العــام 2018
التطبيـ�ق الفعلـ�ي لنمـ�وذ ج (�CG score
 )cardوذلــك بعــد اســتالم البيانــات األوليــة
للنمــوذج مــن قبــل الشــركات المســاهمة
العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين
وفقــً للنمــوذج المعــد لذلــك ،وتــم إدخــال

البيانــات علــى النظــام ،وذلــك بعــد
مراجعتهــا وفحصهــا ،وتــم اســتخالص
النتائــج الكليــة ومراجعتهــا تمهيــدًا لوضــع
الخطــط التصويبيــة الالزمــة وعــرض النتائــج
علــى الشــركات بشــكل إفــرادي ،وإعــان
النتائــج الكليــة التجميعيــة للنظــام.

•

توقيـــع مذكـــرة تجديـــد التعـــاون مـــع
مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة ()IFC
وقعــت الهيئــة خــال الربــع الثالــث مــن العــام
 2018مذكــرة تجديــد التعــاون مــع مؤسســة
التمويــل الدوليــة ( )IFCفــي مجــال حوكمــة
الشــركات ،األمــر الــذي يأتــي اســتكماالً
للشــراكة االســتراتيجية مــا بيــن الهيئــة
ومؤسســة التمويــل الدوليــة فــي مجــال
تعزيــز حوكمــة الشــركات فــي فلســطين،
التــي تركــت إنجازاتهــا األثــر اإليجابــي
الملحــوظ لــدى العديــد مــن فئــات المجتمــع
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الفلســطيني ،وتمتــد االتفاقيــة الجديــدة ثــاث
ســنوات قادمــة.

•

اختتــام المســابقة األولــى فــي حوكمــة
الشــركات فــي الجامعــات الفلســطينية
اختتمــت الهيئــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام
 2018مســابقة حوكمــة الشــركات فــي الجامعــات
الفلســطينية ،وبالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل
الدوليــة ( ،)IFCوبرعايــة االتحــاد الفلســطيني
لشــركات التأميــن ،وشــارك فــي المســابقة
 266طالبــة وطالبــً يمثلــون خمــس جامعــات
فلســطينية .وفــازت جامعــة فلســطين األهليــة
فــي المســابقة ،مــن خــال المجموعــة الخاصــة
بهــا ،والمكونــة مــن خمــس طالبــات .وتعتبــر
هــذه المســابقة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة
العربيــة ،حيــث قدمــت المجموعــات المشــاركة
التوصيــات بخصــوص تصويــب الوضــع لحالــة
دراســية متخصصــة فــي حوكمــة الشــركات ،التــي
تــم تطويرهــا مــن قبــل مؤسســة التمويــل الدوليــة
لغــرض اســتخدامها فــي المســابقة.
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وخضعــت التقاريــر المقدمــة مــن الطلبــة للتقييــم مــن
قبــل لجــان شــكلت خصيصــً لهــذه الجولــة ،وصــوالً إلــى
إعــان مجموعــة واحــدة متأهلــة علــى مســتوى كل
جامعــة ،تنافســت خــال الجولــة الثانيــة مــع نظيراتهــا
مــن الجامعــات األخــرى ،حيــث تــم خــال الجولــة الثانيــة
تقديــم العــروض بخصــوص نتائــج التقاريــر أمــام لجنــة
متخصصــة فــي مجــال حوكمــة الشــركات.

•

دمــج مســاق حوكمــة الشــركات فــي الجامعــات
الفلســطينية
اســتكملت الهيئــة خــال العــام  2018طــرح مســاق
حوكمــة الشــركات فــي الجامعــات المشــاركة ،وبلــغ
عــدد الطلبــة المتقدميــن للمســاق حتــى نهايــة
الفصــل الدراســي األول مــن العــام األكاديمــي
 2055 ،2019/2018طالبــً وطالبــة فــي خمــس
جامعــات فلســطينية ،اجتــاز منهــم المســاق
بنجــاح  1867طالبــً وطالبــة.

اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن ﻟﻤﺴﺎق ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻮزﻋﻴﻦ وﻓﻘ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ذﻛﻮر
إﻧﺎث

34%
66%

ومــن جهــة أخــرى ،وقعــت الهيئــة وجامعــة فلســطين األهليــة تجديــد اتفاقيــة التعــاون لدمــج مســاق حوكمــة الشــركات فــي
الجامعــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام  ،2018وبمشــاركة مؤسســة التمويــل الدوليــة ،وتمتــد االتفاقيــة مــدة ثــاث ســنوات
قادمــة.

وتتويجــً للنجــاح المتحقــق فــي دمــج مســاق حوكمــة
الشــركات فــي الجامعــات الفلســطينية ،نشــرت مؤسســة
التمويــل الدوليــة علــى موقعهــا اإللكترونــي العالمــي قصة
نجــاح مفصلــة لجهــود الهيئــة المتميــزة فــي مجــال تعزيــز
حوكمــة الشــركات ،وتناولــت القصــة التــي تــم نشــرها،
ضمــن قســم «قصــص نجــاح دوليــة» ،مــدى تأثيــر المبــادرات
التــي تنفذهــا الهيئــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة فــي

مجــال حوكمــة الشــركات علــى االقتصــاد والمجتمــع
الفلســطينيين .وتعــد مبــادرة تطويــر ودمــج مســاق
متخصــص بحوكمــة الشــركات فــي الخطــط التدريســية
لكليــات االقتصــاد واألعمــال بالجامعــات الفلســطينية التــي
تناولتهــا قصــة النجــاح المنشــورة ،إحــدى المبــادرات الفريــدة
التــي تــم تنفيذهــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في  2018/12/31ونبذة 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 ،
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•

َ
بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
زميل
عمل
ٍ

عضويات ومواقع:

•
•
•
•
•
•

عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.
عضو المجلس المركزي الفلسطيني.
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 طارق المصري
تاريخ االنضمام2018/3/15 :
الشهادات العلمية:

•

بكالوريوس محاسبة ،جامعة النجاح.1995 - 1991 ،

الخبرات العملية:

•
•
•
•
•

مراقب الشركات ،وزارة االقتصاد الوطني - 2018 ،لغاية تاريخه.
مدير عام تسجيل الشركات ،وزارة االقتصاد الوطني.2018 - 2014 ،
مدير عام الموارد البشرية والمالية واإلدارة ،وزارة االقتصاد الوطني.2014 - 2012 ،
رئيس ديوان الوزير ،وزارة االقتصاد الوطني.2012 - 2010 ،
مدير عام الرقابة الداخلية ،وزارة االقتصاد الوطني.2010 - 2007 ،
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•
•
•
•
•
•

مستشار الوزير ،وزارة االقتصاد الوطني.2007 - 2005 ،
مدير التدقيق والرقابة الداخلية ،وزارة االقتصاد الوطني.2005 - 1999 ،
مدير الشؤون اإلدارية ،وزارة االقتصاد الوطني.1999 - 1998 ،
مدير الشؤون المالية ،وزارة االقتصاد الوطني.1998 - 1997 ،
رئيس قسم الرقابة الداخلية ،وزارة االقتصاد الوطني.1997 - 1996 ،
مساعد مدقق ،مؤسسة تشرين لتدقيق الحسابات ،نابلس ،عمارة المصري.1996 - 1995 ،

عضويات ومواقع:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو مجلس إدارة مهنة تدقيق الحسابات.
عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية.
عضو لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي.
عضو الفريق الوطني لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
عضو اللجنة الوطنية للشمول المالي.
عضو مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
عضو سابق في المجلس األعلى لسياسات الشراء العام.
عضو سابق في المجلس األعلى إلدارة الخطوط الجوية الفلسطينية.
عضو سابق في مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.
عضو سابق في مجلس إدارة شركة النقل الوطنية للكهرباء.
مقرر هيئة الرقابة المالية واإلدارية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (سابقًا).
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سلطة النقد الفلسطينية
يمثلها السيد محمد مناصرة
تاريخ االنضمام2018/8/1 :
الشهادات العلمية:

•
•

بكالوريوس محاسبة وتمويل ،جامعة الخليل.1997 ،
ماجستير في المحاسبة ،جامعة القدس.2001 ،

الخبرات العملية:
لديه أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مواقع عدة في سلطة النقد كان آخرها:

•
•
•

مدير دائرة الرقابة والتفتيش ،سلطة النقد الفلسطينية.2018 ،
مدير دائرة العمليات النقدية ،سلطة النقد الفلسطينية.2017 ،
مستشار للمحافظ ونائب مدير دائرة الرقابة والتفتيش ،إضافة إلى عدد من المواقع األخرى في سلطة
النقد.

العضويات:

•
•
•
•
•

عضو مجلس إدارة في مجلس مهنة تدقيق الحسابات -ممث ً
ال عن سلطة النقد.
عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال -ممث ً
ال عن سلطة النقد.
عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
عضو مجلس إدارة سابق في شركة التكافل اإلسالمية للتأمين.
متطوع في بعض األنشطة المجتمعية.

المصارف العاملة في فلسطين
يمثلها السيد جوزيف نسناس
تاريخ االنضمام2013/12/18 :
تاريخ تجديد العضوية2016/12/20 :
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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- 1995 ،
 ،2002مدير الفرع الرئيسي/رام اهلل البلد.
مدير إدارة البرامج والتطوير ،مشاريع دولية ممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (،)USAID
.1995 - 1986
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.
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.
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•
•

عضو مجلس إدارة مستشفى مار يوسف.
عضو مجلس التعليم العالي.

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.
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.

الشركات المدرجة
يمثلها األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو شكر
تاريخ االنضمام2017/6/7 :
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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 (،)ILO
والوكالة 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 والتخطيط
يمثلها السيد محمود نوفل
تاريخ االنضمام2018/2/26 :
الشهادات العلمية:

•
•

بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد ،جامعة بيرزيت.
عال في البرمجة والتحليل المالي ،صندوق النقد الدولي ،واشنطن.
دبلوم ٍ

الخبرات العملية:

•
•
•
•

مدير عام اإلدارة العامة لضريبة األمالك ،وزارة المالية والتخطيط ،بدرجة وكيل مساعد - 2007 ،حتى
تاريخه.
نائب مدير عام ضريبة الدخل ،وزارة المالية والتخطيط.2005 - 2003 ،
نائب مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لشؤون العالقات الدولية ،وزارة المالية
والتخطيط.2003 – 2000 ،
مدير الجمارك ،المحافظات الفلسطينية الشمالية ،وزارة المالية والتخطيط.2000 - 1996 ،

عضويات ومواقع:

•
•
•
•
•
•

عضو المجلس األعلى للمرور.
عضو مجلس اإليرادات العامة.
مدير مشروع المعايير الدولية للتخمين بين فلسطين واليابان.
رئيس لجنة إعداد مسودة قانون رخص المهن ،لجنة وزارية.
عضوية اللجنة التوجيهية لتسوية األراضي في فلسطين.
عضو في مجموعة من لجان العمل الحكومية مثل لجنة متابعة ملف األراضي خارج حدود البلديات،
واللجنة التوجيهية لتوحيد الملف الضريبي ،ولجنة مكافحة تزوير األراضي.
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
لجنة الحوكمة
وتشمل في عضويتها:

••
•

			
السيد محمود نوفل
السيد جوزيف نسناس		
		
الدكتور عبد الفتاح أبو شكر

رئيس اللجنة ،عضو مجلس إدارة.
عضو مجلس إدارة.
عضو مجلس إدارة.

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

•
•
•
•
•

التأكــد مــن االلتــزام بالتطبيــق الســليم لمتطلبــات وقواعــد مبــادئ الحوكمــة كمــا جــاءت فــي مدونة ســلوك
أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال وموظفيهــا.
مراجعــة إجــراءات العمــل باســتمرار للتحقــق مــن مالءمتهــا وكفاءتهــا وعــدم تعارضهــا مــع القوانيــن
واألنظمــة والتعليمــات.
تحديــث وتطويــر مدونــة ســلوك أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال وموظفيهــا ،مــن خــال
مراجعــة مبــادئ وممارســات الحوكمــة للهيئــة علــى فتــرات زمنيــة دوريــة منتظمــة.
مســاعدة المجلــس فــي تقييــم أدائــه ذاتيــً مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل ،وتقديــم تقريــر حــول أداء
المجلــس.
رفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس بالنتائــج التــي توصلــت إليهــا اللجنــة مــن خــال عملهــا ،والعقبات التــي تعترض
تنفيــذ ذلــك ،والتوصيــات المناســبة لمعالجــة تلــك العقبــات.

لجنة التدقيق والمخاطر
وتشمل في عضويتها:

••
•

السيد محمد مناصرة ،رئيس اللجنة ،عضو مجلس إدارة.
الدكتور عبد الفتاح أبو شكر ،عضو مجلس إدارة.
السيد محمد عوني أبو رمضان ،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.
اقتــراح سياســات لتطويــر وتنميــة قطــاع التأميــن بحــدود مــا نــص عليــه القانــون والتشــريعات الصــادرة
بمقتضــاه ،وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المختصــة داخــل الهيئــة وخارجهــا ،ورفعهــا للمجلــس.
إقتــراح إجــراءات تســاعد علــى حمايــة حقــوق المؤمنيــن والمســتفيدين مــن خدمــات التأميــن ،والرقــي بهــذه
الخدمــات ،وتحقيــق المنافســة الكاملــة بيــن المؤمنيــن ،بمــا يكفــل حقوقهــم ومصالحهــم ،وبمــا يتوافــق
مــع القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة والسياســة العامــة للهيئــة لتطويــر قطــاع التأميــن.
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اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2018/12/31
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 ،
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•

•

بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1998 ،

الخبرات العملية:

•
•
•
•
•
•
•

رئيس اللجنة المؤقتة إلدارة أعمال شركة فلسطين للتأمين.2019 - 2018 ،
مدير عام اإلدارة العامة للتأمين ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2018 – 2017 ،
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.2018 - 2017 ،
مدير دائرة الشؤون المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2013 - 2005 ،
مدير مالي ،مشروع البنك الدولي الخاص بإنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية.2005 ،
مساعد رئيس قسم العمليات المصرفية ،البنك اإلسالمي العربي ،رام اهلل.2004 - 2001 ،
مساعد المدير المالي ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،رام اهلل.2001 - 1998 ،

شهادات مهنية:

•
•
•

الدبلوم المهني في العلوم االكتوارية.2017 ،
إجازة محاسب عربي قانوني معتمد (.)ACPA
األسواق المالية اإلسالمية :المبادئ ،المنتجات ،اإلجراءات.
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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, 16958F.

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

•
•

ماجستير إدارة أعمال ( )MBAتخصص تمويل وإدارة أعمال دولية ،جامعة
كاليفورنيا  -إيست باي ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكيةFulbright( ،
.2003 ،)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
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
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•
•
•

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 األردنية.2002 ،

الخبرات العملية:

•
•
•
•
•
•

قائم ومكلف بأعمال مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،
.2017/6 - 2016/2
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.
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•
•

•
•
•

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.

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 زائر ،جامعة بيرزيت - 2018 ،لغاية تاريخه.
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
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•
•
•
•

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.
مستشار استثمار معتمد من المعهد البريطاني المعتمد لألوراق المالية واالستثمار لندنParcode ،
194194
رئيس الفريق الفني لحوكمة الشركات.
عضو المجلس االستشاري للشراكة بين القطاع العام والخاص واألهلي.
رئيس الفريق الفني للشمول المالي ،المنبثق عن اللجنة 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 (.)CISI
عضو الفريق الفني النضمام فلسطين التفاقية تجارة الخدمات في منظمة التجارة الدولية واتفاقية
التجارة العربية.

السيد محمود شرقية
ق .أ مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
تاريخ التعيين2006/1/2 :
الشهادات العلمية:

•

بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2003 ،

الخبرات العملية:

•

ق .أ مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية في الهيئة .2018/6 - 2017/7
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•
•
•
•

مدير الدائرة المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية - 2015 ،لغاية 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 الفلسطينية ،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.

الشهادات المهنية:

VMware Certified Professional (VCP5).
Enterprise Risk Management, COSO II.
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•
•

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.

95

•
•
••
•
•
•

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2018
(العملة :الدوالر األمريكي)

الرقم

عدد
الجلسات
العادية

اإلجمالي

رئيس مجلس اإلدارة

7

2,100

نائب رئيس مجلس اإلدارة

7

1,750

7

1,750
1,500

االسم

1

د .نبيل عيسى خليل قسيس

2

السيد طارق عبد النبي عبد ربه المصري

3

السيد محمد عوني محمد أبو رمضان

عضو مجلس اإلدارة

4

السيد محمود شعبان مصطفى نوفل

عضو مجلس اإلدارة

6

5

د .عبد الفتاح خالد عبد الفتاح أبو شكر

عضو مجلس اإلدارة

5

1,250

6

السيد محمد شعيب خليل مناصرة*

عضو مجلس اإلدارة

4

1,000

7

السيد يوسف حنا يوسف نسناس

عضو مجلس اإلدارة

3

750

8

السيد إياد داود محمود نصار**

عضو مجلس اإلدارة

3

750

اإلجمالي
* منذ تاريخ 2018/8/1
** حتى تاريخ 2018/7/31
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10,850

رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2018
(العملة :الدوالر األمريكي)
مساهمة
الهيئة
في
صندوق
التوفير

مكافآت

اإلجمالي

1

مكتب المدير
العام

السيد براق عدلي
راشد نابلسي

72,000

1,656

3,600

-

77,256

2

االدارة العامة
لألوراق المالية

السيد مراد حلمي
محمد جدبة

46,800

11,676

2,340

1,584

62,400

3

اإلدارة العامة
للرهن العقاري
والتأجير
التمويلي

4

اإلدارة العامة
للتأمين

5

اإلدارة العامة
للشؤون المالية
واإلدارية

السيد أيمن ظاهر
حسني محمد
الصباح

26,400

6

اإلدارة العامة
للدراسات
والتطوير

الرقم

اإلدارة /الدائرة

االسم

الراتب
األساسي
السنوي

العالوات
والبدالت

السيدة لينا
محمود محمد
غبيش

52,800

10,424

2,640

1,584

67,448

السيد لويس
عبداهلل جميل
خمشتا

16,230

-

812

-

17,042

السيد أيمن ظاهر
حسني محمد
الصباح

26,400

5,700

5,700

1,320

1,320

34,740

1,320

34,740

1,320

د .بشار أحمد عبد
الرحمن أبو زعرور

52,800

10,656

2,640

2,640

68,736

7

دائرة نظم
المعلومات

السيد نجيب
محمد نجيب حجي

38,328

7,850

1,920

-

48,098

8

دائرة الشؤون
القانونية

السيد أمجد
صبحي طاهر قبها

33,096

5,625

1,656

-

40,377

364,854

59,287

18,248

8,448

450,837

اإلجمالي
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
البيانات الماليـة وتقرير مدقق الحسـابات المسـتقل
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

جدول المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل

الصفحات
٢–١

بيان المركز المالي

٣

بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات

٤

بيان التدفقات النقدية

٥

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٨ - ٦

ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط(
عمارة المشرق للتأمين
حي النهضة ،الماصيون
رام ﷲ ،صندوق بريد ٤٤٧
فلسطين
هاتف+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨ :
فاكس+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣ :
www.deloitte.com

تقرير مدقق الحسـابات المسـتقل
إلى السـادة رئيس وأعضاء مجلس اﻹدارة المحترمين
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
رام ﷲ  -فلسطين
تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الـرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية )"الهيئة"( والتي تتكون من بيان المركز
المالي كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨وكل من بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات وبيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينـا ،إن البيانات المالية المرفقة تظهـر بصورة عادلـة ،من جميع النواحي الجوهريـة ،المركز المالي للهيئة كما
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨وأدائها المالي ،وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير
المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق
الحسابات" حول تدقيق البيانات المالية من تقريرنا هذا .كما أننا مستقلون عن الهيئة وفق معايير السلوك الدولية
لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية
للهيئة في فلسطين .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى وفقا ً لهذه المتطلبات .ونعتقد بأن بيّنات التدقيق
الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومﻼئمة لتوفر أساسا ً لرأينا.
مسؤولية اﻹدارة عن إعداد البيانات المالية
إن اﻹدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية،
وكذلك من وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اﻹدارة ضرورية لتمكنها من إعداد البيانات المالية بصورة عادلة
خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية ،فإن اﻹدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الهيئة على اﻹستمرار كمنشأة مستمرة ،واﻹفصاح متى
كان مناسباً ،عن المسائل المتعلقة باﻹستمرارية واعتماد مبدأ اﻹستمرارية المحاسبي ،ما لم تنوي اﻹدارة تصفية الهيئة
أو وقف عملياتها ،أو ﻻ يوجد لديها بديل واقعي إﻻ القيام بذلك .تعتبر اﻹدارة مسؤولة عن اﻹشراف على مسار إعداد
التقارير المالية للهيئة.

١

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
بيان المركز المالي
كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
ايضاحات

٢٠١٨
دوﻻر

٢٠١٧
دوﻻر

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآﻻت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة
ودائع بنكية مخصصة ﻹنتفاعات الموظفين
مجموع الموجودات غير المتداولة

٤
٥
٦
٧

٦٦٫٠٣٧
٤٧٫٠٠٠
٢٦٫٨٤٣
٤٠٫٢٩٨
١٨٠٫١٧٨

٨
٩
١٠

٨٣٫٢٢٨
٢٢٧٫٦٨٦
٢٫٩٨٧٫١١٦
٣٫٢٩٨٫٠٣٠

١٠٢٫٢٢١
٣٠١٫٠١٧
٢٫٢٨٧٫٥٥١
٢٫٦٩٠٫٧٨٩

مجموع الموجودات

٣٫٤٧٨٫٢٠٨

٣٫٨٠٠٫٥٦١

صافي الموجودات والمطلوبات
صافي الموجودات
صافي الموجودات غير المقيد
صافي الموجودات المقيد ﻷغراض إنشاء مبنى
للهيئة
مجموع صافي الموجودات

١٫٤٨٨٫٩٠٤

٢٫٣٥٣٫٨٩٥

١٫٤٠٠٫٠٠٠

-

٢٫٨٨٨٫٩٠٤

٢٫٣٥٣٫٨٩٥

موجودات متداولة
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
النقد والنقد المعادل
مجموع الموجودات المتداولة

مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
ايرادات مؤجلة

٢٣

١١
١٢

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مصاريف مستحقة
ذمم وارصدة دائنة
ايرادات مقبوضة مقدما ً
مطلوبات متداولة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

١٣
١٤
١٥
١٦

٣١٫٦٩١
١٩٫٢٥٥
٥٠٫٩٤٦

٧٦٫١٨١
٣١٫٥٧٢
١٫٠٠٢٫٠١٩
١٫١٠٩٫٧٧٢

١٫٠٦١٫١٨١
٢٥٫١٥٨
١٫٠٨٦٫٣٣٩

٨٧٫٩١٧
١٣٠٫٩٧٩
٢٤٢٫٣٩٩
٧٧٫٠٦٣
٥٣٨٫٣٥٨

٧٩٫٨٩٧
٣٩٫٨٥٨
٢١٨٫١٠٢
٢٢٫٤٧٠
٣٦٠٫٣٢٧

مجموع المطلوبات

٥٨٩٫٣٠٤

١٫٤٤٦٫٦٦٦

مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

٣٫٤٨٧٫٢٠٨

٣٫٨٠٠٫٥٦١

إن اﻻيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦تشﻜل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها.
٣

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

ايضاحات

٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

اﻹيرادات
ايرادات الرسوم

١٧

٣٬٢٧٤٬٧٤٤

٣٫٢٠٩٫٨٥٤

إيرادات المنح

١٨

٢٣٥٬١١٤

١١٩٫٤٥٤

ايرادات أخرى

١٩

١١٥٬٣٥١

٦٠٫٣٦٥

مجموع اﻹيرادات

٣٬٦٢٥٬٢٠٩

٣٫٣٨٩٫٦٧٣

المصاريف
مصاريف موظفين

٢٠

)(٢٬١٠٣٬٢٧٦

)(١٫٩٤٤٫١٠١

مصاريف إدارية وعمومية

٢١

)(٥٩٠٬٦٦٨

)(٥٦٠٫٧٢٤

مصاريف المنح

١٨

)(٢١٩٬٣٣٨

)(٨٩٫٩٥٥

استهﻼكات واطفاءات

٦،٤

)(٥٩٬٥٤٧

)(٥٥٫٢٨٣

-

٢٣٫٧٥٠

)خسائر( أرباح فروقات عملة

)(١١٧٬٣٧١

٩٧٫٠٠٠

مجموع المصاريف

)(٣٬٠٩٠٬٢٠٠

)(٢٫٥٢٩٫٣١٣

٥٣٥٬٠٠٩

٨٦٠٫٣٦٠

٢٬٣٥٣٬٨٩٥

١٫٤٩٣٫٥٣٥

٢٬٨٨٨٬٩٠٤

٢٫٣٥٣٫٨٩٥

المسترد من ذمم مشكوك في تحصيلها

٨

التغير في صافي الموجودات للسنة
صافي الموجودات في بداية السنة
صافي الموجودات في نهاية السنة

إن اﻻيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦تشﻜل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها.

٤

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
بيان التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
ايضاحات
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
التغير في صافي الموجودات خﻼل السنة
بنود غير نقدية
استهﻼكات واطفاءات
فروقات عملة
)المسترد من( مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة
مصروف تعويض نهاية الخدمة
)تسوية( مستحقات نهاية خدمة موظفين غير مدفوعة
خسارة استبعاد ممتلكات ،اﻵت ومعدات
صافي التدفق النقدي قبل التغير في الموجودات
والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات
النقص في ذمم وأرصدة مدينة أخرى
النقص )الزيادة( في إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
الزيادة في ذمم وأرصدة دائنة
)النقص( في ايرادات مؤجلة
الزيادة في مصاريف مستحقة
الزيادة )النقص( في ايرادات مقبوضة مقدما ً
الزيادة )النقص( في مطلوبات متداولة أخرى
التدفق النقدي الناتج من عمليات التشغيل
المدفوع للموظفين عن نهاية الخدمة
صافي التدفق النقدي )المستخدم في( الناتج من
عمليات التشغيل

٦،٤
٨
٨
١١
١١

٨
٩
١٤
١٢
١٣
١٥
١٦
١١

التدفق النقدي من عمليات اﻻستثمار
النقص )الزيادة( في ودائع بنكية مخصصة ﻹنتفاعات
الموظفين
شراء ممتلكات وآﻻت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
)الزيادة( في مشاريع تحت التنفيذ
صافي التدفق النقدي الناتج من )المستخدم في(
عمليات اﻻستثمار

٧
٤
٦
٥

الزيادة في النقد والنقد المعادل خﻼل السنة
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

٢٠١٨
دوﻻر
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دوﻻر
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)(٤٣٫٦٨٦
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٩١٦٫٢٥٠
)(٦٥٫٤٥٥

)(١٧٠٬٤٨٢

٨٥٠٬٧٩٥
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٢٬٩٨٧٬١١٦
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إن اﻻيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦تشﻜل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها.

٥

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .١عــام


تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية )الهيئة( ،كمؤسسة وطنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية ،بموجب قانون هيئة
سوق رأس المال رقم ) (١٣لسنة  ٢٠٠٤وباشرت أنشطتها في عام  ٢٠٠٥بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجاﻻت القطاع
المالي غير المصرفي وفقا ً ﻷحكام قانون الهيئة وقانون اﻻوراق المالية رقم ) (١٢لعام  ٢٠٠٤وقانون التأمين رقم )(٢٠
لسنة  ،٢٠٠٥باﻹضافة إلى قطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي .يقع المقر الرئيسي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية
في مدينة رام ﷲ.



تهدف الهيئة إلى وضع إطار رقابي وتنظيمي حديث وفاعل يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة في أداء كل من قطاع
اﻷوراق المالية ،والتأمين ،وتمويل الرهن العقاري ،والتأجير التمويلي في فلسطين.



تتمتع الهيئة باﻹعفاءات والتسهيﻼت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.



بلغ عدد موظفي الهيئة ) (٨٦موظفا ً كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨و) (٨٦موظفا ً  ٣١كما في كانون اﻷول .٢٠١٧

 .٢ملخﺺ بأهم السياسات المحاسبية





أسس إعداد البيانات المالية
ً
تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ووفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية والقوانين
واﻷنظمة المعمول بها في دولة فلسطين.
إن الدوﻻر اﻷمريكي هو عملة إظهار البيانات المالية والذي يمثل العملة الوظيفية للهيئة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها للسنة المنتهية في
 ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٧باستثناء أثر تطبيق المعايير الجديدة الواردة في إيضاح رقم .٢٥

٦

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢ملخﺺ بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة خﻼل السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨
الممتلﻜات واﻵﻻت والمعدات
تظهر الممتلكات واﻵﻻت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اﻻستهﻼك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل كلفة
الممتلكات واﻵﻻت والمعدات الكلفة المتكبدة ﻻستبدال أي من مكونات الممتلكات واﻵﻻت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع
اﻹنشائية طويلة اﻷجل إذا تحققت شروط اﻻعتراف .يتم إثبات جميع النفقات اﻷخرى في بيان النشاطات والتغير في صافي
الموجودات عند تحققها.
يتم احتساب اﻹستهﻼك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا ً للعمر اﻹنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اﻹنتاجي
)سنوات(
٤
١٠-٣
١٠-٤
٧
٧

أجهزة ومعدات الكمبيوتر
اﻷثاث
اﻷجهزة المكتبية
السيارات
تحسينات مأجور وشبكات

يتم شطب أي بند من الممتلكات واﻵﻻت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية
متوقعة من استخدام اﻷصل .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب اﻷصل ،والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص
وصافي القيمة الدفترية لﻸصل ،في بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
تتم مراجعة القيم المتبقية لﻸصول واﻷعمار اﻹنتاجية وطرق اﻻستهﻼك في كل سنة مالية ويتم تعديلها ﻻحقا ً إن لزم اﻷمر.
الموجودات غير الملموسة




يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس كون عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .يتم إطفاء
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خﻼل هذا العمر ويتم قيد اﻹطفاء في بيان النشاطات والتغير في صافي
الموجودات .أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد ،فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات
المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اﻵلي وتقوم إدارة الهيئة بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم
إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اﻵلي بطريقة القسط الثابت على فترة ما بين  ٦-٢سنوات.

ذمم وأرصدة مدينة أخرى
يتم إظهار الذمم والحسابات المدينة اﻷخرى بعد تنزيل مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة )إن وجدت( ويتم تقدير المخصص
بنا ًء على مراجعة تفصيلية من قبل اﻹدارة لحسابات الذمم المدينة القائمة.

٧

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢ملخﺺ بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
النقد والنقد المعادل
لغ����رض بي ���ان الت ���دفقات النقدي����ة ،ف ���إن النق����د والنق ���د المع����ادل يش����مل أرص����دة ل ���دى البن ���وك ،بع ���د تنزي ���ل حس����ابات البن ���وك
الدائنة ،كما يصنف النقد المربوط كودائع تستحق خﻼل فترة  ٣شهور أو أقل ضمن هذا البند.
أما بالنسبة للودائع التي تستحق خﻼل فترة أكثر من  ٣شهور فهي تظهر في بند مستقل.
المخصصات
يتم اﻻعتراف بالمخصصات عندما يكون على الهيئة التزامات )قانونية أو ضمنية( في تاريخ البيانات المالية ناشئة عن أحداث
سابقة على أن يكون تسديد هذه اﻻلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
مخصﺺ تعويض نهاية الخدمة
يتم التخص ������يص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقا ً لنظام الموظفين وقانون العمل الس�������اري المفعول في فلس ������طين ووفقا ً
لقرارات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

اﻹيرادات المؤجلة
 تظهر المنح المتعلقة بالممتلكات واﻵﻻت والمعدات والموجودات غير الملموسة كإيرادات مؤجلة ،ويتم اﻻعتراف بها كإيراد
في بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات بشكل منتظم وفقا ً للعمر اﻹنتاجي المتوقع لها.


تظهر المنح المتعلقة بالمشاريع واﻷنشطة كإيرادات مؤجلة ،ويتم اﻻعتراف بها كإيراد في بيان النشاطات والتغير في صافي
الموجودات بشكل منتظم خﻼل نفس الفترة التي يتم فيها اﻻعتراف بالمصروف ذي الصلة.

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من
قبل المورد.

تحقق اﻻيرادات
تتقاض���ى الهيئ���ة اي���رادات رس���وم وفق���ا ً لنس���ب معين���ة ت���م تحدي���دها م���ن قب���ل مجل���س ادارة الهيئ���ة مقاب���ل خ���دمات الت���رخيص
واﻻش����راف الس����نوي عل����ى الش����ركات والمؤسس�����ات واﻷنش�����طة الم����رخص له����ا بموج�����ب ق����انون الهيئ����ة رق����م ) (١٣لس����نة
 .٢٠٠٤يتم اﻻعتراف بإيرادات الهيئة وفقا ً لمبدأ اﻻستحقاق.
 تتحقق إيرادات عموﻻت التداول عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق وفقا ً لتقارير التداول في بورصة
فلسطين.
 تتحقق إيرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمين الصادرة عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق وفقا ً لتقارير
أقساط بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين.
 تتحقق رسوم الترخيص سنويا ً عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات
المقدمة.

٨

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢ملخﺺ بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
ايرادات المنح
 يتم اﻻعتراف بالمنح غير مقيدة اﻻستخدام أو الوقت كإيراد عند الحصول على تعهد غير مشروط من المانح.
 يتم اﻻعتراف بالمنح المقيدة مؤقتا ً والمخصصة لتنفيذ غرض معين أو مرتبطة بمرور زمن كإيراد عندما يتحقق الغرض أو
مرور الزمن المحدد للمنحة.
 يتم اﻻعتراف بالموجودات غير النقدية المستلمة عن طريق المنح والمخصصة ﻻستخدام الهيئة على أساس القيمة العادلة
لتلك الموجودات .القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به أصل بين المشتري والبائع بحيث يتوفر لكل منهما الدراية
والرغبة في معاملة متكافئة بينهما .عندما ترتبط المنح غير النقدية بمصاريف ،يتم اﻻعتراف بها كإيرادات على أساس
منتظم خﻼل الفترة الزمنية الﻼزمة لمقابلتها مع المصاريف المرتبطة بها.
تحقق المصاريف
يتم تسجيل المصاريف عند حدوثها وفقا ً لمبدأ اﻻستحقاق.
العمﻼت اﻷجنبية
إن البيانات المالية المرفقة تظهر بالدوﻻر اﻷمريكي ويتم تحويل المعامﻼت التي تتم بالعمﻼت اﻷجنبية إلى الدوﻻر اﻷمريكي
باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ كل معاملة والصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ،كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات
التي تستحق القبض أو الدفع بالعمﻼت اﻷجنبية إلى الدوﻻر اﻷمريكي باستخدام أسعار الصرف الصادرة عن سلطة النقد
الفلسطينية بتاريخ البيانات المالية .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات
تحت بند فروقات عملة.
عقود اﻹيجار
عقود التأجير التشغيلية هي التي بموجبها يحتفظ المؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجودات المؤجرة .يتم إثبات
مدفوعات عقد التأجير التشغيلي كمصروف ضمن بيان النشاطات والتغير في صافي الموجودات على أساس القسط الثابت على
فترة التأجير.
الضرائب
تتمتع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حسب قانون الهيئة باﻹعفاءات والتسهيﻼت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية
وبالتالي فإنها غير خاضعة للضرائب.
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢ملخﺺ بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
القيمة العادلة لﻸدوات المالية
التسلسل الهرمي للقيم العادلة:
تصنف الهيئة قياسات القيمة العادلة ،ﻷغراض إعداد البيانات المالية ،إلى المستوى  ١أو  ٢أو  ٣بنا ًء على مدى وضوح المدخﻼت
بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخﻼت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما يلي:




المستوى اﻷول :باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ﻷدوات مالية مشابهة تماما ً في أسواق مالية نشطة لﻸدوات المالية.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مﻼحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ﻻ تستند لبيانات سوق يمكن مﻼحظتها.

تم خﻼل العام استخدام المستوى الثاني لتحديد ولﻺفصاح عن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ولم يتم استخدام أي
من المستويين اﻷول والثالث.
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية لﻸدوات المالية ،حسب تصنيفها وقيمتها العادلة:

موجودات مالية
ودائع بنكية مخصصة
ﻹنتفاعات الموظفين
ذمم وأرصدة مدينة اخرى
إيرادات مستحقة وغير
مقبوضة
النقد والنقد المعادل
مطلوبات مالية
مصاريف مستحقة
ذمم وأرصدة دائنة
مطلوبات متداولة أخرى

القيمة الدفترية كما في  ٣١كانون اﻷول
٢٠١٧
٢٠١٨

القيمة العادلة كما في  ٣١كانون اﻷول
٢٠١٧
٢٠١٨

٤٠٫٢٩٨

١٫٠٠٢٫٠١٩

٤٠٫٢٩٨

١٫٠٠٢٫٠١٩

٨,٠٩٢

٣٠٫٧٢٨

٨,٠٩٢

٣٠٫٧٢٨

٢٢٧,٦٨٦

٣٠١٫٠١٧

٢٢٧,٦٨٦

٣٠١٫٠١٧

٢٬٩٨٧٬١١٦
٣٬٢٦٣٬١٩٢

٢٫٢٨٧٫٥٥١
٣٫٦٢١٫٣١٥

٢٬٩٨٧٬١١٦
٣٬٢٦٣٬١٩٢

٢٫٢٨٧٫٥٥١
٣٫٦٢١٫٣١٥

٨٧٫٩١٧
١٣٠٫٩٧٩
٧٧٫٠٦٣
٢٩٥٫٩٥٩

٧٩٫٨٩٧
٣٩٫٨٥٨
٢٢٫٤٧٠
١٤٢٫٢٢٥

٨٧٫٩١٧
١٣٠٫٩٧٩
٧٧٫٠٦٣
٢٩٥٫٩٥٩

٧٩٫٨٩٧
٣٩٫٨٥٨
٢٢٫٤٧٠
١٤٢٫٢٢٥

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المس�����جلة في بيان المركز المالي هي مس�����اوية لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك
اﻷدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة اﻷجل.
إدارة المخاطر
تقوم الهيئة بإدارة المخاطر المتنوعة بوس���ائل متعددة وذلك من خﻼل اس���تراتيجية تحديد المخاطر وس���بل مواجهتها وتخفيض���ها
حيث يتم متابعة المخاطر وتبني اﻹجراءات الض���رورية لمواجهتها والعمل على تخفيض���ها والحد منها .إض���افة الى ذلك ،فان
كافة مراكز العمل مس���ؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بنش���اطها ووض���ع الض���وابط الرقابية المناس���بة ومراقبة اس���تمرارية
فعاليتها.
تقوم لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة بدور اﻹش ������راف والمش�������اركة في عملية تقييم المخاطر الداخلية
والخارجية التي تواجه الهيئة ،وفحص مدى فعالية أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الهيئة في كش�������ف هذه المخاطر
والتصدي لها أو الحد من آثارها.
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢ملخﺺ بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
مخاطر اﻻئتمان:

أ.

تتمثل في عدم قدرة الغير على تسديد التزاماتهم للهيئة والمبينة أدناه:
 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٧

ودائع بنكية مخصصة ﻹنتفاعات الموظفين

٤٠٫٢٩٨

١٫٠٠٢٫٠١٩

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

٨٣٫٢٢٨

١٠٢٫٢٢١

إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

٢٢٧,٦٨٦

٣٠١٫٠١٧

النقد والنقد المعادل

٢٫٩٨٧٫١١٦

٢٫٢٨٧٫٥٥١

البيان

لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اﻻجراءات التالية:







ودائ����ع بنﻜي ���ة مخصص����ة ﻹنتفاع ���ات الم����وظفين :تق ���وم الهيئ����ة ب����ربط ج���زء م ���ن أمواله���ا كوديع����ة ﻷج����ل ل����دى البن ���وك
المرخص ����ة ف ����ي فلس ����طين تس�����تحق خ ����ﻼل ع ����ام ،مقي ����دة اﻻس�����تخدام ﻷغ ����راض تع�����ويض نهاي ����ة خدم ����ة الم ����وظفين،
باﻹضافة الى حساب جاري مقيد أيضا ً لدفع نهاية الخدمة.
ذمم وأرصدة مدينة أخرى :يتكون هذا البند من مبالغ مسددة مقدما مقابل خدمات تشغيلية للهيئة ،باﻹضافة الى مبالغ شيكات
برسم التحصيل ،وذمم مدينة متفرقة ،ويتم متابعتها من قبل الهيئة بشكل دوري.
إيرادات مستحقة وغير مقبوضة :تقوم الهيئة بتسجيل المبالغ المستحقة التي تتقاضها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها إلى
القطاعات الخاضعة لرقابتها بموجب قانون الهيئة والقوانين ذات العﻼقة ،وهي تتكون من" حصة الهيئة من أقساط بوالص
التأمين الصادرة ،عموﻻت التداول ،رسوم ترخيص مستحقة ،ورسوم تسجيل وتعديل عقود تأجير تمويلي .ويتم متابعتها من
قبل الهيئة بشكل دوري.
النقد والنقد المعادل :تقوم الهيئة بإيداع أموالها لدى البنوك المرخصة في فلسطين ،وﻻ يوجد قيود على استعمالها.

ب .مخاطر السيولة:
تتمثل في عدم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المالية ،الجدول أدناه يوضح التدفقات النقدية المتوقعة لسداد تلك اﻻلتزامات:
التعمير )شهر(
المبلغ

٦-٠

١٢-٧

أكثر من  ١٢شهر

البيان
مصاريف مستحقة

٨٧٫٩١٧

١٩٫٧١٦

٦٨٫٢٠١

-

ذمم وأرصدة دائنة

١٣٠٫٩٧٩

١٣٠٫٩٧٩

-

-

مطلوبات متداولة أخرى

٧٧٫٠٦٣

٧٧٫٠٦٣

-

-

ج .مخاطر السوق
تتمثل في المخاطر التي تتعرض لها الهيئة بسبب التغيرات في أسعار الصرف .من خﻼل دراسة هذه التغيرات في أسعار
الصرف فإن هذه التغيرات أدت إلى تحقيق خسارة بقيمة  ١١٧٫٣٧١دوﻻر خﻼل السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
)ربح بقيمة  ٩٧٫٠٠٠دوﻻر خﻼل السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٧
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية للس���نة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨وتطبيق الس���ياس���ات المحاس���بية يتطلب من إدارة
الهيئة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واﻹفص��اح عن اﻻلتزامات المحتملة .كما أن
هذه التقديرات واﻻجتهادات تؤثر في اﻹيرادات والمص��اريف والمخص��ص��ات .وبش��كل خاص يتطلب من إدارة الهيئة إص��دار
أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها .إن التقديرات المذكورة )والمتماشية مع البيانات المالية
السنوية للهيئة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨والتي تم إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية( مبنية بالضرورة
على فرض��يات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك
نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
فيما يلي تفاصيل اﻻجتهادات الجوهرية التي قامت بها الهيئة:
مخصﺺ الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة:
تقوم الهيئة باﻹعتراف بمخصصات خسائر اﻻئتمان المتوقعة على الذمم المدينة .يتم مراجعة مخصصات الخسائر اﻹثتمانية
المتوقعة بشكل دوري في الفترات الﻼحقة وذلك لعرض التغيير الحاصل على مخاطر اﻻئتمان منذ اﻹعتراف اﻷولي لﻸصل
المالي.
تقوم الهيئة بتقدير عمر الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة الخاصة بكل من الذمم المدينة .كما يتم تقدير الخسارة اﻹئتمانية المتوقعة لها
بنا ًء على المعلومات التاريخية بموجب سجﻼت الهيئة ،ويتم تعديلها بعد اﻷخذ بعين اﻹعتبار عدة عوامل متعلقة باﻷطراف المدينة،
وبالوضع اﻹقتصادي القائم وبتقييم الوضع اﻹقتصادي الحالي والوضع اﻹقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية مع
اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.

اﻷعمار اﻹنتاجية للممتلﻜات واﻵﻻت والمعدات:
تقوم الهيئة بتقدير اﻷعمار اﻹنتاجية للممتلكات واﻵﻻت والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب اﻻستهﻼكات السنوية اعتمادا ً
على الحالة العامة لتلك اﻷصول وتقديرات اﻷعمار اﻹنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم قيد خسارة التدني )إن وجدت( في بيان
النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
مخصصات قضائية لمواجهة أية التزامات قضائية:
يتم أخذ مخصصات لهذه اﻻلتزامات استنادا ً لرأي المستشار القانوني للهيئة ،إن لزم اﻷمر.
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٤ممتلﻜات وآﻻت ومعدات
في ما يلي تفاص�������يل الممتلكات واﻵﻻت والمعدات كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨و ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٧والحركة عليها:
 ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨

أجه��زة ومع��دات كمبيوت��ر أث��اث
دوﻻر
دوﻻر

أجه��زة مﻜتبي��ة
دوﻻر

س��يارات
دوﻻر

تحس��ينات م��أجور وش��بﻜات
دوﻻر

المجم����وع
دوﻻر

التﻜلف���ة
الرص��يد كم���ا ف���ي  ١ك���انون الث���اني ٢٠١٨
اﻹض�����افات
اﻻس�����تبعادات
الرص�يد كم�ا ف�ي  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨

٢٨٥٬١٢٧
١١٬٩٧٣
)(٥٬٦٤٨
٢٩١٬٤٥٢

١٢٩٬٥٩٧
٣٬٥١٢
)(٢٬٧٣٠
١٣٠٬٣٧٩

٢٢٣٬٦٥٥
٣٬٨٧٧
)(٢٬٠٨٠
٢٢٥٬٤٥٢

٣٠٠٬٠٤٠
٣٠٠٬٠٤٠

٨٥٬٨١٠
٨٥٬٨١٠

١٬٠٢٤٬٢٢٩
١٩٬٣٦٢
)(١٠٬٤٥٨
١٬٠٣٣٬١٣٣

اﻻس��تهﻼك الم���تراكم
الرص��يد كم���ا ف���ي  ١ك���انون الث���اني ٢٠١٨
اﻻس���تهﻼك للس���نة
اﻻس�����تبعادات
الرص�يد كم�ا ف�ي  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨

٢٥٥٬٠٨٤
١٢٬٩٧٣
)(٥٬٦٤٨
٢٦٢٬٤٠٩

١١٧٬٩٢٩
٤٬٤٣١
)(٢٬٧٣٠
١١٩٬٦٣٠

١٩٥٬٥٩١
١٠٬٥١٨
)(٢٬٠٨٠
٢٠٤٬٠٢٩

٣٠٠٬٠٤٠

٧٩٬٤٠٤
١٬٥٨٤
٨٠٬٩٨٨

٩٤٨٬٠٤٨
٢٩٬٥٠٦
)(١٠٬٤٥٨
٩٦٧٬٠٩٦

٢٩٬٠٤٣

١٠٬٧٤٩

٢١٬٤٢٣

٤٬٨٢٢

٦٦٬٠٣٧

ص�افي القيم�ة الدفتري��ة كم��ا ف��ي
 ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨

 ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٧

أجه��زة ومع��دات كمبيوت��ر أث��اث
دوﻻر
دوﻻر

أجه��زة مﻜتبي��ة
دوﻻر

٣٠٠٬٠٤٠

-

س��يارات
دوﻻر

تحس��ينات م��أجور وش��بﻜات
دوﻻر

المجم����وع
دوﻻر

التﻜلف���ة
الرص��يد كم���ا ف���ي  ١ك���انون الث���اني ٢٠١٧
اﻹض�����افات
اﻻس�����تبعادات
الرص�يد كم�ا ف�ي  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٧

٢٨٢٬٢٥٣
١٨٬٨٥٥
)(١٥٬٩٨١
٢٨٥٬١٢٧

١٢٥٬٥٥٣
٨٬١٧٥
)(٤٬١٣١
١٢٩٬٥٩٧

٢١٥٬٢٢٥
١٠٬٢٠٢
)(١٬٧٧٢
٢٢٣٬٦٥٥

٣٠٠٬٠٤٠
٣٠٠٬٠٤٠

٨٤٬٥٠٨
١٬٣٠٢
٨٥٬٨١٠

١٬٠٠٧٬٥٧٩
٣٨٬٥٣٤
)(٢١٬٨٨٤
١٬٠٢٤٬٢٢٩

اﻻس��تهﻼك الم���تراكم
الرص��يد كم���ا ف���ي  ١ك���انون الث���اني ٢٠١٧
اﻻس���تهﻼك للس���نة
اﻻس�����تبعادات
الرص�يد كم�ا ف�ي  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٧

٢٥٧٬٧٤٦
١٣٬٣١٨
)(١٥٬٩٨٠
٢٥٥٬٠٨٤

١١٧٬٦٥٨
٤٬٤٠١
)(٤٬١٣٠
١١٧٬٩٢٩

١٨٤٬٥٣٨
١٢٬٧٢٧
)(١٬٦٧٤
١٩٥٬٥٩١

٣٠٠٬٠٤٠
٣٠٠٬٠٤٠

٧٧٬٩٧٥
١٬٤٢٩
٧٩٬٤٠٤

٩٣٧٬٩٥٧
٣١٬٨٧٥
)(٢١٬٧٨٤
٩٤٨٬٠٤٨

٣٠٬٠٤٣

١١٬٦٦٨

٢٨٬٠٦٤

٦٬٤٠٦

٧٦٬١٨١

ص�افي القيم�ة الدفتري��ة كم��ا ف��ي
 ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٧

 .٥مشاريع تحت التنفيذ

-

٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

رصيد بداية السنة

-

-

إضافات خﻼل السنة

٤٧٫٠٠٠

-

رصيد نهاية السنة

٤٧٫٠٠٠

-

تمثل قيمة اﻹلتزام المترتب على الهيئة كما بتاريخ القوائم المالية لشراء مركبات حركة عدد ) (٢ﻻستخدام الهيئة بموجب
العقود الموقعة مع المورد ،حيث تم توريد هذه المركبات واستﻼمها خﻼل شهر شباط  ،٢٠١٩وتم تحويل المبلغ إلى سجل
اﻷصول الثابتة ضمن مجموعة المركبات.

١٣

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٦موجودات غير ملموسة
٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

رصيد بداية السنة

٣١٬٥٧٢

٣٤٫٥٢٠

إضافات خﻼل السنة

٢٥٬٣١٢

٢٠٫٤٦٠

اﻹطفاءات خﻼل السنة

)(٣٠٬٠٤١

)(٢٣٫٤٠٨

رصيد نهاية السنة

٢٦٬٨٤٣

٣١٫٥٧٢

 .٧ودائع بنﻜية مخصصة ﻹنتفاعات الموظفين

٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

حساب جاري *
وديعة ﻷجل

٤٠٫٢٩٨
-

١٢١٫٠١٩
٨٨١٫٠٠٠

رصيد نهاية السنة

٤٠٫٢٩٨

١٫٠٠٢٫٠١٩

* يمثل هذا البند نقد مخصص حصريا ً ﻷغراض تعويض نهاية خدمة الموظفين ،حيث يتم تسوية وتغذية هذا الحساب بشكل
نصف سنوي.
تم تسديد رصيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شهر كانون اﻷول لعام  ،٢٠١٨وذلك عمﻼً بأحكام القرار بقانون رقم )(١٩
لسنة  ٢٠١٦بشأن الضمان اﻻجتماعي قبل أن يتم وقف نفاذه مطلع العام  ،٢٠١٩وعليه وبعد أخذ اﻻستشارة القانونية من
المستشار القانوني للهيئة ،تم اعتبار المبالغ المدفوعة للموظفين كسلف على حساب نهاية الخدمة.

١٤

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٨ذمم وأرصدة مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم شركة المؤسسة العربية للتأمين
فوائد بنكية مستحقة
سلف موظفين
ذمم منتدى الهيئات العربية لﻺشراف والرقابة على أعمال التأمين
ذمم شركة التأمين اﻷهلية المصرية – فرع فلسطين
ذمم مستحقة عن رسوم ربط النظام اﻹلكتروني الفلسطيني لتأمين
المركبات
أخرى
مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة

٢٠١٨
دوﻻر
٧٥٫١٣٦
٢٢٫٢٩٢
٤٫٠٢٧
٢٫٠٧٥
٨٫٠٠٠
٣٫٩١٩

٢٠١٧
دوﻻر
٧١٫٤٩٢
٢٤٫١٠٤
١٧٫٠٣٧
٩٫٩٥٦
٨٫٠٠٠
٤٫٢٠٧

١٫٧٧٠

٣٫٣٣٢

٢٢٠
١١٧٫٤٣٩
)(٣٤٫٢١١
٨٣٫٢٢٨

٤٠٣
١٣٨٫٥٣١
)(٣٦٫٣١٠
١٠٢٫٢٢١

إن الحركة على حساب مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة خﻼل السنة هي كما يلي:

رصيد بداية السنة
المسترد من المخصص
فروقات عملة
رصيد نهاية السنة
 .٩إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
حصة الهيئة من أقساط بوالص التأمين الصادرة
عموﻻت التداول
رسوم تسجيل وتعديل عقود تأجير تمويلي
رسوم ترخيص مستحقة – المهن التأمينية
تم تحصيل اﻹيرادات المستحقة أعﻼه خﻼل شهر كانون الثاني .٢٠١٩

١٥

٢٠١٨
دوﻻر
)(٣٦٫٣١٠
٢٫٠٩٩
)(٣٤٫٢١١

٢٠١٧
دوﻻر
)(٥٧٫٣٨٣
٢٣٫٧٥٠
)(٢٫٦٧٧
)(٣٦٫٣١٠

٢٠١٨
دوﻻر
٢٠١٬٠٥٥
١٦٬٦٨١
٩٬٥٥٠
٤٠٠
٢٢٧٬٦٨٦

٢٠١٧
دوﻻر
٢٠٠٫٥١٦
٨٢٫٧٥١
١٦٫٩٥٠
٨٠٠
٣٠١٫٠١٧

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٠النقد والنقد المعادل
٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

حسابات جارية لدى بنوك محلية

٩٨٣
٩٢٣٬٠٩٥

١٫٠٧٧
٨٦٨٫٦٥٠

ودائع قصيرة اﻷجل *

٢٫٠٦٣٫٠٣٨

١٫٤١٧٫٨٢٤

٢٫٩٨٧٫١١٦

٢٫٢٨٧٫٥٥١

نقد في الصندوق

* يمثل هذا البند ودائع قص���يرة اﻷجل تس���تحق خﻼل ش���هر من خﻼل اﻻس���تفادة من النقد الجاري على ش���كل ودائع ش���هرية لدى
البنوك المحلية التي تحتفظ الهيئة في حس��ابات جارية لها ،حيث يتم تس��وية هذا الحس��اب بش��كل دوري .وقد بلغ متوس��ط س��عر
الفائدة للس��نة المالية المنتهية في  ٣١كانون اول  ٢٠١٨على الوديعة بالدوﻻر اﻷمريكي  ،%٢٫٣٩وعلى الش��يقل اﻹس��رائيلي
.%٢٫٠٧
 .١١مخصﺺ تعويض نهاية الخدمة

٢٠١٨
دوﻻر
١٬٠٦١٬١٨١
١٦١٬٨٠٦
)(١٬١٥٨٬٢٠٧
)(٣٣٬٠٨٩
٣١٬٦٩١

الرصيد في بداية السنة
المقيد على المصاريف خﻼل السنة
مدفوعات للموظفين خﻼل السنة *
)تسوية( مستحقات نهاية خدمة موظفين غير مدفوعة
رصيد نهاية السنة

٢٠١٧
دوﻻر
٩٢٦٫٩٧٥
٢٠٠٫٤٠٢
)(٦٥٫٤٥٥
)(٧٤١
١٫٠٦١٫١٨١

* تم تسديد رصيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شهر كانون اﻷول لعام  ،٢٠١٨وذلك عمﻼً بأحكام القرار بقانون رقم )(١٩
لسنة  ٢٠١٦بشأن الضمان اﻻجتماعي قبل أن يتم وقف نفاذه مطلع العام  ،٢٠١٩وعليه وبعد أخذ اﻻستشارة القانونية من
المستشار القانوني للهيئة ،تم اعتبار المبالغ المدفوعة للموظفين كدفعات على حساب نهاية الخدمة.

١٦

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٢ايرادات مؤجلة
يمثل هذا البند تكلفة الممتلكات واﻵﻻت والمعدات والموجودات غير الملموسة وقيمة المشاريع واﻷنشطة التي تم الحصول عليها
من المنح والتي يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة ويتم اﻻعتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقا ً للعمر اﻹنتاجي المتوقع لهذه
الموجودات وخﻼل نفس الفترة التي يتم فيها اﻻعتراف بالمصروف ذي الصلة .فيما يلي الحركة على اﻹيرادات المؤجلة للسنة
المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨و ٣١كانون اﻷول :٢٠١٧
 ٣١ك��انون اﻷول ٢٠١٨

منح��ة البن��ك اﻹس��ﻼمي للتنمي��ة – مش��روع تطوي��ر الق��درات الذاتي��ة للهيئ��ة رق��م .BADEA-٣٢
غرام�ة مقبوض��ة م��ن الش��ركة المتح��دة ل��ﻸوراق المالي��ة

 ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٧

منح��ة البن��ك اﻹس���ﻼمة للتنمي���ة  -مش��روع تطوي ��ر الق� ��درات الذاتي���ة للهيئ���ة رق���م BADEA-٣٢
مس��اهمات ف���ي تموي���ل النظ� ��ام الفلس���طيني اﻹلك���تروني لت���أمين المركب���ات

المقي��د
الرص��يد كم��ا ف��ي
 ٣١ك��انون اﻷول  ٢٠١٧خ��ﻼل الس��نة
دوﻻر
دوﻻر
٢٥٬١٥٨
-

٩٬٨٧٣

٢٥٬١٥٨

٩٬٨٧٣

الرص��يد كم��ا ف��ي  ٣١ك ��انون المح��ول ال��ى إي ��رادات من��ح خ��ﻼل
الس��نة
اﻷول ٢٠١٦
دوﻻر
دوﻻر
)(٢٩٬٤٩٩
٥٤٬٦٥٧
١٢١
٥٤٬٧٧٨

 .١٣مصاريف مستحقة

)(٢٩٬٤٩٩

١٧

)(١٥٬٧٧٦

٩٬٨٧٣
١٩٬٢٥٥

المح ��ول ال��ى إي��رادات أخ���رى الرص��يد كم��ا ف��ي  ٣١ك��انون
اﻷول ٢٠١٧
خ��ﻼل الس��نة
دوﻻر
دوﻻر
٢٥٬١٥٨
)(١٢١
)(١٢١

٢٠١٨
دوﻻر
٦٨٫٢٠١
١٠٫٥٦٠
٩٫١٥٦
٨٧٫٩١٧

اجازات مستحقة
مكافآت موظفين مستحقة
أتعاب استشارية مستحقة

المح��ول إل��ى اي��رادات من��ح
خ��ﻼل الس��نة
دوﻻر
)(١٥٬٧٧٦

الرص��يد كم��ا ف��ي
 ٣١ك��انون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٩٬٣٨٢

٢٥٬١٥٨

٢٠١٧
دوﻻر
٦١٫٣٣٧
١٠٫٥٦٠
٨٫٠٠٠
٧٩٫٨٩٧

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٤ذمم وأرصدة دائنة
الشركة الفلسطينية للسيارات
سلطة النقد الفلسطينية
شركة سمارت
دانة برهومه
منتدى الهيئات العربية للرقابة واﻹشراف على أعمال التأمين
مكتب رحال للسياحة والسفر
شركة اﻻتصاﻻت الفلسطينية
شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة
مركز التجهيزات العلمية والمخبرية
شركة الشعلة لتعبئة الغاز
شركة جلوبال لﻼستشارات العامة
شركة ترست العالمية للتأمين
شركة ميديا سنتر لﻸجهزة اﻹلكترونية والمكتبية
شركة التأمين الوطنية م.م
رتاح للحلول اﻹدارية
جلوبال تك للتدريب والكمبيوتر
شركة إرنست ويونغ
شركة الرامي موترز
المعهد المعتمد لﻸوراق المالية واﻻستثمار –لندن
شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المساهمة المحدودة )أوفتك(
الشركة المتحدة لتجارة السيارات
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية-البحرين
أخرى
 .١٥ايرادات مقبوضة مقدما ً

٢٠١٨
دوﻻر
٤٧٫٠٠٠
١٧٫٤٤٦
١٥٫٠٠٠
١٤٫٣٥٥
١٠٫٠٠٠
٧٫٦١٠
٤٫٧٤٥
٢٫٤٩٩
٢٫٢٠٣
١٫٧٤٧
١٫٥٠٠
١٨٧
٦٫٦٨٧
١٣٠٫٩٧٩

٢٠١٧
دوﻻر
٣٫٠٢٠
٤٫٧٢٤
٢٫٩٩٠
١٩٠
١٫٦٨٣
٢٬٨٩٨
٤٫١٧٠
١٫٩٢٩
١٫٥٣١
١٫١٦٤
٦٫٥٠٠
٩٢٥
٨١٦
٧٣٥
٧١٥
٥٣٠
٥٫٣٣٨
٣٩٫٨٥٨

٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

رسوم ترخيص شركات التأمين

٩٥٬٠٠٠

٨٢٫٥٠٠

رسوم ترخيص شركات الوساطة

٩٠٬٩١٣

٨١٫٣١٣

رسوم ترخيص المهن التأمينية

٢٩٫٧٥٠

٢٢٫١٠٠

رسوم ترخيص المهن المالية

٢٦٫١٣٦

٢٦٫٠٨٩

رسوم ترخيص المهن العقارية

٦٠٠

٥٫١٠٠

رسوم ترخيص مهن التأجير التمويلي

-

١٫٠٠٠

٢٤٢٫٣٩٩

٢١٨٫١٠٢

١٨

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٦مطلوبات متداولة أخرى

٢٠١٨
دوﻻر
٥٦٫٣٩٣
١٢٫١٥٥
٥٫٦٠٥
١٫١٧٠
١٫٧٤٠
٧٧٫٠٦٣

ذمم موظفين
مستحق لصندوق توفير الموظفين
مستحق لضريبة الدخل
مستحقات رئيس وأعضاء مجلس اﻹدارة
مستحقات موظفين منتهية خدماتهم

 .١٧إيرادات الرسوم

٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٢٧٧٫٢٣٤
٣٨٩٫٣٣٨
٣١٨٫٣٤٦
١٧٤٫١٤٥
١٠٠٫٠٦١
١٥٫٦٢٠
٣٫٢٧٤٫٧٤٤

رسوم على أقساط بوالص التأمين الصادرة
رسوم الترخيص
رسوم على تداول اﻻوراق المالية )اﻻسهم(
رسوم تسجيل وتعديل عقود التأجير التمويلي
رسوم اﻻكتتاب
رسوم الشهادات واﻻمتحانات

١٩

٢٠١٧
دوﻻر
٢٫٥١٦
١٢٫١١٥
٣٫٤٧٢
٢٫٢٩٥
٢٫٠٧٢
٢٢٫٤٧٠

٢٠١٧
دوﻻر
٢٫١٤١٫١٩٨
٣٨٢٫٠٧٢
٤٤٩٫٩٢٥
١٤٣٫٣٨٦
٧٥٫٢١٣
١٨٫٠٦٠
٣٫٢٠٩٫٨٥٤

مصاريف المشاريع و اﻷنشطة الممولة من جهات مانح��ة
أتع���اب ومكاف���آت مستش���ارين وخ���براء ولج���ان
دورات وت���دريب وع���ﻼوات س���فر
الس��فر ف��ي مهم��ات رس��مية
مجموع مصاريف المشاريع الممولة من جهات مانحة قب�ل
مصاريف اﻹستهﻼك و اﻹطف�اء
إس��تهﻼك وإطف��اء ممتلك��ات ومع��دات ممول��ة م��ن جه��ات مانح��ة
مجموع مصاريف المشاريع الممولة من جهات مانح�ة

ايرادات منح وتمويل من جهات مانح��ة
اي��رادات من��ح
الج��زء المح��ول م��ن اﻻي��رادات المؤجل��ة
مجموع ايرادات منح وتمويل من جهات مانح��ة

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

 .١٨إيرادات ومصاريف المنح

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

١٥٬٧٧٦
١٥٬٧٧٦

-

-

١٥٬٧٧٦
١٥٬٧٧٦

البنك اﻻسﻼمي للتنمي�ة
دوﻻر

أتمتة أعمال الهيئ��ة

١٥٥٬٣٠٠

١٥٥٬٣٠٠

١٥٥٬٣٠٠
-

١٥٥٬٣٠٠
١٥٥٬٣٠٠

First Initiative
دوﻻر

Developing sound
sukuk & ijarah
markets in palestine

٢٠

٣٣٬٩٦٣

٣٣٬٩٦٣

٣٣٬٩٦٣
-

٣٣٬٩٦٣
٣٣٬٩٦٣

صندوق النقد الع�ربي
دوﻻر

تطوير وبناء قدرات الع�املين

١٧٬٢٤٦

١٧٬٢٤٦

١٧٬٢٤٦
-

١٧٬٢٤٦
١٧٬٢٤٦

صندوق النقد ال�دولي
دوﻻر

تطوير وبناء قدرات الع�املين

١٢٬٨٢٩

١٢٬٨٢٩

١٢٬٧٢٠
١٠٩

١٢٬٨٢٩
١٢٬٨٢٩

١٥٬٧٧٦
٢٣٥٬١١٤

٢١٩٬٣٣٨

١٥٥٬٣٠٠
٦٣٬٩٢٩
١٠٩

المجموع
٢٠١٨
دوﻻر

٢١٩٬٣٣٨
١٥٬٧٧٦
٢٣٥٬١١٤

اخرى

آخرى

السفر في مهمات رسمية
وتمثيل الهيئة في المحاف�ل
الدولية

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

 .١٨إيرادات ومصاريف المنح "تتمة"

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٧

ايرادات منح وتمويل من جهات مانح��ة
اي��رادات من��ح
الج��زء المح��ول م��ن اﻻي��رادات المؤجل��ة
مجموع ايرادات منح وتمويل من جهات مانح��ة

مصاريف المشاريع و اﻷنشطة الممولة من جهات مانح��ة
أتع���اب ومكاف���آت مستش���ارين وخ���براء ولج���ان
دورات وت���دريب وع���ﻼوات س���فر
مجموع مصاريف المشاريع الممولة من جهات مانحة قب�ل
مصاريف اﻹستهﻼك و اﻹطف�اء
إس��تهﻼك وإطف��اء ممتلك��ات ومع��دات ممول��ة م��ن جه��ات مانح��ة
مجموع مصاريف المشاريع الممولة من جهات مانح�ة

المجموع
٢٠١٧
دوﻻر
٨٩٬٩٥٥
٢٩٬٤٩٩
١١٩٬٤٥٤

٧٧٬٦١٠
١٢٬٣٤٥
٨٩٬٩٥٥
٢٩٬٤٩٩
١١٩٬٤٥٤

السفر في مهمات رسمية وتمثيل
الهيئة في المحافل الدولي��ة
مؤسسة التمويل الدولي�ة
دوﻻر
٣٩٨
٣٩٨

٣٩٨
٣٩٨
٣٩٨

تطوير وبناء قدرات الع�املين

صندوق النقد الع�ربي
دوﻻر
١١٬٩٤٧
١١٬٩٤٧

١١٬٩٤٧
١١٬٩٤٧
١١٬٩٤٧

Strengthening
Insurance Supervision
First Initiative
دوﻻر
٧٧٬٦١٠
٧٧٬٦١٠

٧٧٬٦١٠
٧٧٬٦١٠
٧٧٬٦١٠

أتمتة أعمال الهيئ��ة

البنك اﻻسﻼمي للتنمي�ة
دوﻻر
٢٩٬٤٩٩
٢٩٬٤٩٩

٢٩٬٤٩٩
٢٩٬٤٩٩

٢١

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
.١٩

إيرادات أخرى

٢٠١٨
دوﻻر
٦٥٬٠٢٤
٤٨٬٩٣٦
١٬٣٩١
١١٥٫٣٥١

فوائد دائنة
ايرادات غرامات
رسوم بيع كراسات عطاء
أخرى

 .٢٠مصاريف موظفين

٢٠١٨
دوﻻر
١٬٦٤٤٬٤٣٦
١٦١٬٨٠٦
١١٨٬٤٧١
١١٠٬٢٨٣
٦٠٬٤٥٣
٧٬٨٢٧
٢٫١٠٣٫٢٧٦

رواتب وأجور وعﻼوات الموظفين
تعويض نهاية الخدمة
تأمين صحي
مصاريف تدريب وعﻼوات سفر
مساهمة الهيئة في صندوق التوفير
مصروف اﻹجازات

 .٢١مصاريف إدارية وعمومية

٢٠١٨
دوﻻر
١١٥٬٣٠٣
٩٣٬٤٤٧
٨٤٬٦٤٣
٩٣٬٣٥٢
٦٧٬٥٨٧
٣٩٬٤١٧
٢٩٬٥٧٣
٢١٫٧٠٥
١٥٬٢٥٦
١٠٬٨٥٠
٨٬٧٧٧
٧٬٦٦٨
٢٬٦١٣
٤٧٧
٥٩٠٫٦٦٨

إيجارات ومصاريف المقر
أتعاب استشارية ومهنية
خدمات واتصاﻻت
استئجار أنظمة الكترونية
رسوم اشتراكات في مؤسسات دولية واقليمية
صيانة
قرطاسية ومطبوعات
مساهمة الهيئة في استراتيجية الشمول المالي
تأمينات
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اﻹدارة
ضيافة
إعﻼنات
عموﻻت بنكية
أخرى

٢٢

٢٠١٧
دوﻻر
٤٦٫٥٩٤
١٢٫٢٥٠
١٫٤٠٠
١٢١
٦٠٫٣٦٥

٢٠١٧
دوﻻر
١٫٤٧١٫٦٠٨
٢٠٠٫٤٠٢
١١٢٫٥٥١
٩٣٫٤٤٩
٥٩٫١٦١
٦٫٩٣٠
١٫٩٤٤٫١٠١

٢٠١٧
دوﻻر
١١٣٫٥٧٣
١٠٧٫٩٦٦
٨٦٫٠٤٦
٦٥٫٩٦٣
٦٠٫٧١٠
٥٠٫٠٥٣
٢٩٫٧٤٠
١٥٫١٦٢
١٢٫٩٠٠
٨٫٣٤٨
٦٫٨٠٥
٢٫٦٨٨
٧٧٠
٥٦٠٫٧٢٤

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢٢معامﻼت مع جهات ذات عﻼقة
يمثل هذا البند المعامﻼت التي تمت مع جهات ذات عﻼقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة العليا .يتم اعتماد
سياسات اﻷسعار والشروط المتعلقة بالمعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
تشمل البيانات المالية للهيئة للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨المعامﻼت واﻷرصدة مع جهات ذات العﻼقة
موضحة كما يلي:
المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة:

٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر

دوﻻر

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اﻹدارة

١٠٫٥٦٠

١٢٫٩٠٠

حصة اﻹدارة العليا من الرواتب والمنافع اﻷخرى

٣٦٢٫٣٦٢

٣٢٣٫٢١٦

اﻷرصدة مع الجهات ذات العﻼقة:

مخصص مكافآت نهاية الخدمة لﻺدارة العليا
ذمم دائنة
ذمم مدينة

٢٠١٨

٢٠١٧

دوﻻر
٤٫٦٣٦
٥٫١٧٠
-

دوﻻر
٣١١٫٩١٢
٣٫١٢٨
٣١

 .٢٣تخصيﺺ قطعة أرض ﻹنشاء مقر لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية
بتاريخ  ٢٩كانون الثاني  ،٢٠١٨صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) /١٧/١٨٩/٠٣م .و /ر .ح( بشأن تخصيص قطعة
أرض رقم ) (١٩من الحوض رقم ) (٥من أراض�������ي منطقة س�������ردا في محافظة رام ﷲ والبيرة والبالغة مس�������احتها
) ٢٬٥٠٠م (٢لغايات بناء مقر ﻻس��تخدامات الهيئة ،حيث ص��ادق فخامة الرئيس على القرار بتاريخ  ٧ش��باط ،٢٠١٨
وس����تعمل الهيئة خﻼل الفترة القادمة على انش ���اء مقر لها مجهز بالبنية التحتية والتقنية يواكب تطور وتوس ���ع عمليات
الهيئة ويعزز قدرتها على القيام بمهامها اخذين باﻻعتبار الدور الهام لهيئة س ������وق رأس المال الفلس�������طينية كإحدى
مؤس��س��ات الدولة الرئيس��ية التي تعنى بالجانب المالي واﻻقتص��ادي حيث تتولى تنظيم و اﻻش��راف على القطاع المالي
غير المصرفي في دولة فلسطين.
ك ما بتاريخ القوائم المالية ،بلغ رص ������ يد النقد المخص ������ص ﻷغراض إنش �������اء المبنى مبلغ  ١٫٤٠٠٫٠٠٠دوﻻر تم
تخصيصها من صافي الموجودات للهيئة لتغطية جزء من التكلفة الكلية.
لم تقم الهيئة بإثبات قيمة اﻷرض في س����جﻼتها كون ملكية الهيئة لﻸرض مقيدة اﻻس����تعمال ﻷغراض انش�����اء مقر لها
وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ) /١٧/١٨٩/٠٣م .و /ر .ح( بشأن تخصيص قطعة اﻷرض المذكورة.

٢٣

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
.٢٤

القضايا المقامة على الهيئة

إن القضايا المقامة على الهيئة أمام المحاكم الفلسطينية كما هي في  ٣١كانون اﻷول لعام  ٢٠١٨هي كما يلي:
 قضية خﻼف عمالي رقم ) (٢٠١٥/٣٦٦٥مرفوعة من قبل المدعي مهدي أبو شمس أمام محكمة صلح رام ﷲ ،بانتظار
صدور حكم محكمة النقض.
 القضية رقم ) (٢٠١٧/١٠٦أمام محكمة العدل العليا ،المرفوعة ضد الهيئة من قبل شركة المجموعة اﻷهلية للتأمين ضد
الهيئة ،وذلك للطعن في التعميم الصادر من الهيئة إلى شركات التأمين والمبلغ إلى شركة المجموعة اﻻهلية للتأمين
بخصوص تسديد مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .لم يصدر حتى تاريخه قرار عن
المحكمة.
 القضية رقم ) (٢٠١٧/١١١أمام محكمة العدل العليا المرفوعة ضد الهيئة من قبل شركة التضامن اﻹسﻼمي للتأمين،
وذلك للطعن في القرار اﻹداري الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برفض الطلب المقدم من شركة التضامن للحصول على
إجازة التأمين .لم يصدر حتى تاريخه قرار عن المحكمة.
 القضية رقم ) (٢٠١٨/٣٩٦امام محكمة العدل العليا من قبل الشركة المتحدة لﻸوراق المالية ضد الهيئة وذلك للطعن في
القرارين الصادرين عن مجلس إدارة الهيئة بخصوص فرض عقوبة على الشركة المتحدة لﻸوراق المالية تتمثل بفرض
غرامة مالية ونشر مخالفة وعقوبة الشركة على الموقع اﻻلكتروني .لم يصدر حتى تاريخه قرار عن المحكمة.
إن القض����ايا المقامة على الهيئة أمام المحاكم الفلس ����طينية كما هي في  ٣١كانون اﻻول لعام  ٢٠١٨المذكورة ،قد تم وض ����ع
مخصصات كافية لها استنادا ً الى رأي المستشار القانوني للهيئة.

٢٤

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
.٢٥

تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

 ١ -٢٥المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري على القوائم المالية
ﻗامت الهيئة بتطبيق العايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية في إعداد
القوائم المالية والتي أصبحت سارية المفعول إعتبارا ً من  ١كانون الثاني :٢٠١٨
تاريخ التطبيق
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
 ١كانون الثاني ٢٠١٨

المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم " ٩اﻷدوات المالية"
المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم " ١٥اﻹيرادات من عقود العمﻼء"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم " ٢المدفوعات المبنية على اﻷسهم"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم " ٤٠التحويل من وإلى اﻹستثمارات
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
العقارية"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم " ٢٨اﻻستثمار في شركات زميلة وشركات
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
المشروع المشترك"
 ١كانون الثاني ٢٠١٨
التفسير رﻗم " ٢٢المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية والمدفوع مقدما ً"
إن تطبيق ما ورد أعﻼه لم ينتج عنه أي تغييرات على بيان النشاطات للسنة أو صافي موجودات الهيئة المسجلة سابقا ً.
) (١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩اﻷدوات المالية"
ﻗامت الهيئة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩كما هو معدل في تموز  ،٢٠١٤بتاريخ اﻻنتقال المحدد في
 ١كانون الثاني  ٢٠١٨مما نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية دون أن يتم تغيير في المبالغ المعترف بها سابقا ً
في القوائم المالية كما في وعن السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٧
نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩تغييرات في الس����ياس ���ات المحاس����بية الخاص����ة بتحديد وتص����نيف
وﻗياس الموجودات والمطلوبات المالية واﻻنخفاض في ﻗيمة الموجودات المالية ومحاس �������بة التحوط .كما يتولى المعيار
الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩بش �������كل جوهري تعديل المعايير التي تتناول اﻷدوات المالية مثل المعيار الدولي للتقارير
المالية رﻗم " ٧اﻷدوات المالية :اﻹفصاحات".
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتض ���من المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩ثﻼث فئات تص����نيف رئيس����ية للموجودات المالية :تلك المقاس����ة بالتكلفة
المطفأة والمقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر والمقاسة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل .يعتمد تصنيف
الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩بش��������كل عام على نموذج اﻷعمال الذي تدار من خﻼله
الموجودات المالية وخص����ائص التدفقات النقدية التعاﻗدية .يحذف المعيار الفئات الحالية وفقا للمعيار المحاس����بي الدولي
رﻗم  ٣٩والمتمثلة في الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ اﻻس��������تحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المتاحة
للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ،٩فإن المش����تقات المتض����منة في العقود التي يكون فيها العقد اﻷص����لي هو
أصل مالي في نطاق المعيار وﻻ يتم تشعبها أبدا ً .بدﻻ من ذلك ،يتم تقييم أداة هجينة بأكملها ﻷغراض التصنيف.
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩بشﮐل ﮐبير بالمتطلبات الحالية في المعيار المحاس �������بي الدولي رﻗم ٣٩
لتصنيف المطلوبات المالية .ومع ذلك ،فعلى الرغم من أنه وفقًا للمعيار المحاس���بي الدولي رﻗم  ،٣٩فقد تم إدراج جميع
تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المحددة ض���من خيار القيمة العادلة في بيان النش���اطات ،ووفقًا للمعيار الدولي للتقارير
المالية رﻗم  ،٩يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:
 مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر اﻻئتمانية لﻼلتزام ويتم عرضه في الدخل الشاملاﻵخر؛ و
 يتم عرض المبلغ المتبقي من تغيرات القيمة العادلة في بيان النشاطات.٢٥

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢٥تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"
 ١ -٢٥المعاييـ���ر الدولية ﻹعداد التقاريـ���ر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـ���ر جوهري على القوائم المالية
"تتمة"
) (١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩اﻷدوات المالية" "تتمة"
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رﻗم ٣٩
بالنموذج المستقبلي "الخسائر اﻻئتمان المتوﻗعة" .ي نطبق نموذج اﻻنخفاض الجديد أيضا ً على بعض ارتباطات القروض
وعقود الضمان المالي ولكنه ﻻ ينطبق على استثمارات حقوق الملكية .ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ،٩يتم
اﻻعتراف بخسائر اﻻئتمان في وﻗت أبكر على عكس المعيار المحاسبي الدولي رﻗم .٣٩
ﻗامت الهيئة بتطبيق النهج المبسط لقياس خسائر اﻻئتمان المتوﻗعة من الموجودات المالية حيث لم ينتج عن ذلك أي أثر
مالي مادي.
محاسبة التحوط
تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩باﻷنواع الثﻼثة من آليات محاسبة
التحوط الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي رﻗم  .٣٩ومع ذلك ،فقد تم إدخال ﻗدر أكبر من المرونة على أنواع المعامﻼت
المؤهلة لمحاسبة التحوط ،وعلى وجه التحديد توسيع أنواع اﻷدوات التي يتم تأهيلها كأدوات تحوط وأنواع مكونات
المخاطر الخاصة بالبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط .باﻹضافة إلى ذلك ،تم تعديل اختبار الفعالية واستبداله
بمبدأ "العﻼﻗة اﻻﻗتصادية" .ولم يعد تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي مطلوبا ً.
اﻻنتقال
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ٩بأثر رجعي مع
العلم أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري على أرﻗام المقارنة وبالتالي لم يتم تعديل أرﻗام المقارنة للسنة السابقة.
) (٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء"
نفذت الهيئة معيار اﻻعتراف الجديد هذا اعتبارا من  ١كانون الثاني  .٢٠١٨يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم
 ١٥نهجا ً يرتكز على مبادئ لﻼعتراف باﻹيرادا ت ،ويقدم مفهوم اﻻعتراف باﻹيرادات ﻻلتزامات اﻷداء عند استيفائها.
ﻗامت الهيئة بتقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  ١٥وخلصت إلى أن المعيار ليس له تأثير مادي على القوائم
المالية للهيئة.

٢٦

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
.٢٥

تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"

 ٢-٢٥المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول
تم إصدار عدد من المعايير والتعديﻼت على المعايير ولكنها ليست سارية المفعول بعد ولم تقم الهيئة بتطبيقها عند إعداد
هذه القوائم المالية .ﻗد يكون للمعايير التالية تأثير جوهري على القوائم المالية للهيئة ،ومع ذلك ،تقوم الهيئة حاليًا بتقييم
تأثير هذه المعايير الجديدة .وسوف تطبق الهيئة هذه المعايير الجديدة في التواريخ الفعلية ذات الصلة.
المعايير الدولية للتقارير المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم  - ١٦عقود اﻹيجار

تاريخ التطبيق
 ١كانون الثاني ٢٠١٩

دورة التحسينات السنوية  ٢٠١٧-٢٠١٥للمعايير الدولية للتقاريرالمالية التي
تتضمن التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (٣دمج اﻷعمال
والمعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (١١الترتيبات المشتركة ومعايير المحاسبة
الدولية رﻗم ) (١٢ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رﻗم ) (٢٣تكاليف
القروض.

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رﻗم ) (٢٣عدم التيقن في
معالجة ضريبة الدخل

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (٩اﻷدوات المالية المتعلقة
بمميزات الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية.

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

التعديل على معيار المحاسبة الدولي رﻗم ) (١٩منافع الموظيفن المتعلقة بتعديل
خطة المنافع المحددة أو تقليصها أو تسويتها

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

تعديﻼت على مراجع اﻹطار المفاهيمي في المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية
– تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد للتقارير المالية رﻗم ) (٣والمعيار الدولي
للتقارير المالية رﻗم ) (٧والمعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (٦والمعيار الدولي
للتقارير المالية رﻗم ) (١٤ومعيار المحاسبة الدولي رﻗم ) (١والمعيار المحاسبي
الدولي رﻗم ) (٨ومعيار المحاسبة الدولي رﻗم ) (٣٤ومعيار المحاسبة الدولي
رﻗم ) (٣٧ومعيار المحاسبة الدولي رﻗم ) (٣٨وتفسير لجنة المعايير الدولية
للتقارير المالية رﻗم ) (١٢والتفسير رﻗم ) (١٩والتفسير رﻗم ) ،(٢٠وتفسير رﻗم
) (٣٢لتحديث تلك اﻷراء فيما يتعلق باﻹشارات إلى واﻻﻗتباس من
اﻹطارالمفاهيمي أو لﻺشارة إلى نسخة مختلفة من اﻹطار المفاهيمي.

 ١كانون الثاني ٢٠١٩

٢٧

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢٥تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"

 ٢-٢٥المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول "تتمة"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (٣دمج اﻷعمال
والمتعلق بتعريف اﻷعمال
التعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رﻗم ) (١ورﻗم ) (٨المتعلق
بتعريف المادية
المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (١٧المتعلق بعقود التأمين

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠
 ١كانون ثاني ٢٠٢١

التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رﻗم ) (١٠القوائم المالية تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير
الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رﻗم ) (٢٨اﻹستثمارات في مسمى ،التطبيق ما زال مسموح
الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك  ٢٠١١المتعلقة ببيع أو
مساهمة المستثمر للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع
المشترك.
تتوﻗع اﻹدارة أن يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة في القوائم المالية للهيئة متى كانت ﻗابلة للتطبيق،
وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة ،باستثناء المعايير الدولية للتقارير المالية رﻗم  ١٦كما هو موضح
في الفقرات التالية ،ﻗد ﻻ تحتوي على أي مواد التأثير على القوائم المالية للهيئة في فترة التطبيق المبدئي.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦
ستقوم الهيئة بتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦عقود اﻹيجار" بالتاريخ اﻹلزامي في  ١كانون الثاني ٢٠١٩
والذي سيؤدي هذا المعيار الى إقرار عقود اﻹيجار في بيان الوضع المالي من قبل المستأجرين ،حيث يتم التمييز بين
اﻹيجارات التشغيلية والتمويلية.
بموجب هذا المعيار ،سوف يتم التعرف على اﻷصل ) الحق في إستخدام البند المستأجر( واﻹلتزام المالي لدفع اﻹيجارات.
اﻹستثناءات الوحيدة هي عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وذات القيم المنخفضة .تعتزم الهيئة تطبيق نهج اﻹنتقال وﻻيتوقع
إعادة إعداد أرقام المقارنة للسنة السابقة للتبني المبدئي .سيتم قياس أصول اﻹستخدام عند اﻹنتقال كما لو كانت القواعد
الجديدة مطبقة دائما ً .تعتزم اﻹدارة القيام بإجراءات تفصيلية خﻼل سنة  ٢٠١٩ﻻحتساب تأثير تطبيق هذا المعيار وتتوقع
أن يكون التأثير غير جوهري.
 .٢٦إعتماد البيانات المالية
تمت الموافقة على البيانات المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ  ١١نيسان .٢٠١٩

٢٨
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Mortgage Finance & Financial Leasing Sectors:
The number of financial leasing companies licensed by PCMA reached 13 at the end of the year
2018. The total value of investment contracts registered at PCMA were USD 92.1 million (through
1645 contracts) at the end of the year 2018, and this presents an increase in the value of the contracts by 9% and an increase in the number of the contracts by 20.2% comparing to the previous
year.
Concerning mortgage finance, Palestine Capital Market Authority participated as a member of
the National Team for Sustainable Development; PCMA participated in the implementation of
Goal 11: “Making cities and human settlements inclusive, safe, sustainable and sustainable”. PCMA
had a major role in formulating the draft of the report, also in making proposals on the indicators
for the implementation of this goal.

quarterly development of total investment of ﬁnancial leasing
contarcts for the period 2018-2017 (million USD)
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Reinsurer’s share of paid up claims

15,495,080

16,063,764

±Change in reserve of outstanding and unreported claims

(25,844,494)

(10,545,314)

±Reinsurer’s share of change in reserve of outstanding and
unreported claims

5,812,148

1,818,152

(148,857,494)

(158,971,394)

2,277,932

0

(Distributed general and administrative expenses)

(34,327,756)

(36,826,357)

(Agency fees and speculation expenses)*

(6,357,860)

(10,486,740)

(187,265,178)

(206,284,491)

Net profit of technical insurance activities

21,747,093

21,105,525

Revenues (investments, rents,, interests..,etc)

15,563,524

21,519,951

±Currency differences

(2,203,128)

(1,595,424)

Provisions of increase (decrease) in fair value of investments

2,706,948

3,037,435

(Undistributed administrative expenses)

(3,607,343)

(17,771,405)

(976,205)

(2,016,913)

(1,658,029)

(385,669)

0

(67,983)

Net income before tax

31,572,860

23,825,517

(Value added and income tax)

(5,609,401)

(8,382,668)

Net income

25,963,459

15,442,849

Net incurred claims
(Losses) profits of currency exchange in converting technical reserves to US Dollar

Total expenses of insurance activities

(Allowance for doubtful account)
(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.
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Accounts payable for insurance & reinsurance companies

10,442,347

11,708,285

309,532

3,649,282

Other provisions

6,792,160

9,626,298

Other accounts payable

15,365,422

11,173,851

Short term loans

1,206,124

937,814

Accounts payable, banks

4,863,458

5,196,835

Deferred cheques

10,227,680

9,231,037

323,370,361

337,483,380

528,410,447

541,431,384

Accrued expenses

Total current liabilities
Total shareholder’s equity and liabilities

E. Aggregate income statement for the year ended 31/12/2018
Currency: (US Dollar)
Description

2017

2018

Written insurance premiums

255,421,729

279,370,598

(Reinsurer’s share of written premiums)

(29,170,929)

(31,898,507)

Net insurance written premiums

226,250,800

247,472,091

±Change in current risks reserve- mathematical life insurance reserve

(6,046,460)

(7,124,337)

(582,323)

(6,772)

219,622,017

240,340,982

251,851

225,547

5,575,306

3,705,483

(16,448,266)

(16,881,996)

11,363

0

Net revenues from insurance activities

209,012,271

227,390,016

(Paid- up claims)

(144,320,228)

(166,307,996)

0

0

±Reinsurer’s share in change of current risks reserve- mathematical life insurance reserve
Net earned premiums
Income from insurance activities
Reinsurance commission
(Paid-up commissions)
Other revenues from insurance activities

(Paid up premiums to cover loss’s surplus)
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Cumulative change in fair value

24,388,546

21,802,824

534,661

(1,842,138)

Retained earnings (losses)

50,023,638

41,863,492

Minority interest

7,183,156

6,917,381

Treasury stocks

(436,638)

(174,465)

Head office current account

9,257,028

(543,587)

Total shareholder’s equity

188,639,808

186,252,522

0

0

Provision for end of services benefits

12,805,870

14,468,951

Long term loans

1,510,901

921,902

Deferred Tax liabilities-Long Term

2,083,507

2,304,629

0

0

16,400,278

17,695,482

Current risks reserve, motor

55,373,765

58,546,703

Current risks reserve, non-life

20,958,295

22,567,881

Mathematical reserve, life

9,045,305

8,583,591

Total

85,377,365

89,698,175

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)

63,886,325

67,612,829

Outstanding reported claims reserve, motor (TP)

37,545,283

44,700,503

Outstanding claims reserve, non-life

44,089,625

48,715,309

Unreported outstanding claims reserve

19,299,337

9,857,951

Claims reserve, life

1,514,201

450,607

Total

166,334,771

171,337,199

Total current liabilities (insurance policies)

251,712,136

261,035,374

Accounts payable

22,451,502

24,924,604

Changes in foreign currency exchange

Surplus of Takaful fund subscribers
Non-current liabilities

Long term account Payable
Total non-current liabilities
Current liabilities
Insurance policies liabilities
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Financial assets at amortized cost

13,685,084

6,165,275

201,599,040

217,044,830

Financial investments for trading

12,571,285

11,585,701

Insurance policies, current risk- motor

2,654,882

2,513,650

Insurance policies, current risk- non-life

6,732,939

6,769,893

Insurance policies, reported claims- motor

20,408,883

23,442,701

Insurance policies, reported claims-non-life

15,511,903

16,046,216

Insurance policies- life

738,589

58,525

Total insurance policies

46,047,196

48,830,985

Accounts receivable for insurance & reinsurance
companies

4,574,954

6,325,466

Accounts receivable

82,458,333

84,907,919

(Provision for accounts receivable)

(15,034,639)

(15,912,174)

Net accounts receivable

67,423,694

68,995,745

Other accounts receivable

24,836,257

18,034,953

Cheques under collections (due within 12 months)

59,387,773

68,703,838

Bank deposits

72,820,887

73,818,568

Cash and cash equivalent

27,232,625

26,505,181

Current Real estate investments

11,916,736

1,586,117

326,811,407

324,386,554

528,410,447

541,431,384

Paid-up capital

71,200,000

90,000,000

Statutory reserve

15,409,521

17,132,051

Optional reserve

10,424,506

10,441,574

655,390

655,390

Total non- current assets
Current assets

Total current assets
Total assets

Shareholder’s equity and liabilities
Shareholder’s equity

Issuance premium (discount)
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C. Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2018 (total value
of 279,370,598 US Dollar)

D. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2018
Currency: (US Dollar)
Description

2017

2018

Net property, plant and equipment

43,253,080

47,212,102

Real estate investments

69,843,376

82,101,869

Contributions in affiliated companies

20,798,293

21,538,073

382,956

2,614,291

Financial investments available for sale

33,790,342

32,387,724

Financial investments holding to maturity

11,813,159

16,267,922

Cheques under collections (due after more than 12
months)

2,312,064

2,420,437

Restricted deposits

1,265,000

1,265,000

Deferred tax assets

4,455,686

5,072,137

Non-current assets

Loans for related parties
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Summary of assets and liabilities for insurance sector

Total current assets

326,811,407

324,386,554

Total non-current assets

201,599,040

217,044,830

Total investments

248,887,118

249,330,540

Total receivables

82,458,333

84,907,919

Net receivables

67,423,694

68,995,745

Accounts payable

22,451,502

24,924,604

Total assets

528,410,447

541,431,384

Total insurance policies assets

46,047,196

48,830,985

Total non-current liabilities

16,400,278

17,695,482

Total current liabilities

323,370,361

337,483,380

Total insurance policies liabilities

251,712,136

261,035,374

Paid-up capital

71,200,000

90,000,000

Statutory reserve

15,409,521

17,132,051

Optional reserve

10,424,506

10,441,574

Cumulative change in assets fair value

24,388,546

21,802,824

Retained earnings (losses)

50,023,638

41,863,492

Total shareholder’s equity

188,639,808

186,252,522

*General and administrative expenses include both distributed and undistributed general and
administrative expenses.

B. Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2018 (total value of
279,370,598 US Dollar)
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Key indicators for Palestinian insurance sector for the year 2018:
A. Financial and operational performance for insurance sector 2017-2018

Insurance sector results

General information

Currency: (US Dollar)
Description

2017

2018

Number of insurance companies

9

10

Number of insurance companies
branches

141

151

Number of insurance companies employees

1,245

1,401

Number of insurance agents and producers

262

271

Motor insurance premiums

168,650,018

184,407,507

Workers insurance premiums

22,195,035

23,565,137

Health insurance premiums

29,783,673

34,586,219

Fire insurance premiums

13,292,980

13,824,848

Marine insurance premiums

1,797,069

1,796,569

Engineering insurance premiums

5,579,552

5,958,361

Civil liability insurance premiums

4,322,873

4,308,065

Non-life insurance premiums

4,340,844

4,601,928

Life insurance premiums

5,459,685

6,321,964

Total insurance premiums

255,421,729

279,370,598

Total paid- up claims

144,320,228

166,307,996

Net incurred claims

148,857,494

158,971,394

General and administrative expenses*

37,935,099

54,597,762

Net income after tax

25,963,459

15,442,849

Net profit of technical insurance activities

21,747,093

21,105,525
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PEX monthly trading activities, 2018*
Month

Volume

Value ($)

Trading
Sessions

#of
Al-Quds Index
Transactions

January

21,122,368

36,814,084

20

3,924

574.9

February

14,243,591

26,996,117

20

3,763

584.6

March

48,942,457

106,519,643

20

3,746

565.6

April

14,483,498

30,783,868

22

3,215

538.0

May

10,611,571

20,557,365

21

2,887

542.2

June

10,078,307

21,393,928

17

2,661

540.7

July

12,764,998

23,726,814

23

3,068

537.0

August

13,590,203

18,688,583

18

2,755

536.9

September

14,565,313

27,135,381

20

3,250

528.8

October

8,242,550

13,053,840

22

2,277

522.8

November

8,445,349

10,025,868

19

1,704

527.1

December

7,980,855

17,780,528

21

1,780

529.4

* Total activity includes over-the-counter transactions.

Insurance Sector:
In the year 2018, PCMA started working with the new organizational structure for the insurance
directorate, which is approved by the Board of Directors in order to develop and enhance the
work in this directorate by increasing the efficiency of the performance and this goes with the
PCMA strategic objectives to develop and strengthen the Insurance sector in Palestine.
The PCMA was able to apply a risk-based supervision approach that is consistent with Insurance
core principles (ICPs) issued by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS).
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26

Al-Takaful Palestinian Insurance

TIC

$

2,774,100

27

Trust International Insurance Company

TRUST

$

5,886,968

28

Al-Aqariya Trading Investment

AQARIYA

$

9,460

29

Arab Investors

ARAB

JD

56,083

30

Jerusalem Real Estate Investment

JREI

$

(39,498)

31

Palestine Development & Investments

PADICO

$

15,539,000

32

Palestine Investment & Development

PID

JD

628,969

33

Palatine Industrial Investment

PIIC

JD

3,498,016

34

Palestine Real Estate Investment

PRICO

JD

(3,940,505)

35

Sanad construction resources

SANAD

$

317,002

36

Union construction and Investment

UCI

$

1,926,559

37

Arab Palestinian Investment Company (APIC)

APIC

$

16,038,336

38

Al-Wataniah Towers

ABRAJ

$

1,182,746

39

The Arab Hotels

AHC

JD

(1,136,963)

40

Arab Real estate Establishment**

ARE

JD

--

41

Globalcom Telecommunications**

GCOM

$

--

42

Nablus Surgical Center

NSC

JD

177,086

43

PALAQAR For Real Estate Dev. & Management

PALAQAR

JD

137,537

44

Palestine Telecommunications

PALTEL

JD

67,092,000

45

Palestine Electric

PEC

$

8,786,981

46

The Ramallah Summer Resorts

RSR

JD

348,551

47

Palestinian Distribution & Logistics
SRVs

WASSEL

$

43,072

48

WATANIYA Palestine Mobile Telecomm

OOREDOO

$

100,474

(*) The company did not disclose the audited financial statements until the date of submitting
this report.
(**) Symbol is suspended.
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Listed companies’ performance for the period ending 31/12/2018
Company name

Symbol

Currency

Net Profit (Loss)

1

Arab Islamic Bank

AIB

$

7,103,320

2

Bank of Palestine

BOP

$

54,110,093

3

Palestine Islamic Bank

ISBK

$

15,131,604

4

Palestine Investment Bank

PIBC

$

4,342,324

5

Al Quds Bank

QUDS

$

11,595,841

6

The National Bank

TNB

$

19,255,855

7

Palestine Securities

PSE

$

419,515

8

Arab Paint Products

APC

JD

501,533

9

Palestine Poultry

AZIZA

JD

843,552

10

Birzeit Pharmaceuticals

BPC

$

7,967,506

11

Al Shark Electrode

ELECTROD

JD

94,572

12

Jerusalem Cigarette

JCC

JD

13,546

13

Jerusalem Pharmaceuticals

JPH

$

6,002,857

14

Palestine Plastic Industries

LADAEN

JD

(87,658)

15

National Aluminum and Profile

NAPCO

JD

570,189

16

The National Cartoon Industry

NCI

$

(162,607)

17

The Vegetables Oil Industries

VOIC

JD

6,384,343

18

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

PHARMACARE

$

--

19

Golden Wheat Mills

GMC

JD

73,698

20

Beit Jala Pharmaceutical Co.

BJP

JD

772,790

21

Ahliea Insurance Group

AIG

$

2,122,596

22

Global United Insurance

GUI

$

2,760,610

23

Al Mashriq Insurance

MIC

$

2,418,576

24

National Insurance

NIC

$

3,767,697

25

Palestine Insurance

PICO

$

(1,291,333)
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PEX trading activities, 2017-2018

Year

Trading
Sessions

Trading
volume

Trading
value)$(

Number of
transactions

Average
daily
trading
value)$(

2017

243

271,163,750

469,070,221

53,205

1,930,330

3,891,495,531

2018

243

185,071,060

353,476,019

35,030

1,454,634

3,734,921,019

%

0

-31.7

-24.6

-34.2

-24.6

-4.0

Market
Capitalization
)$(

Market capitalization trading value as percentage of GDP
Description

2017 (%)

2018 (%)

Market capitalization as % of GDP
(current prices)

26.8

25.8

Trading value as % of GDP
(current prices)

3.2

2.4

Market capitalization, trading value, and trading volume 2017-2018
4,500
4,000

3,891

3,735

3,500
3,000
2,500
2017
2018

2,000
1,500
1,000

469

500

353

271

185

0
market cap (million USD)

trading value (million
USD)

trading volume (million
shares)
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Securities Sector:
During the year 2018, Palestine Capital Market Authority started implementing the plan for the
sectors supervised by PCMA according to the recommendations of the National Group of Money
Laundering and terrorist financing.
The Palestinian Capital Market Strategy group aimed to harmonize the strategies of PCMA,
Palestine stock exchange and the financial listed companies in order to get back the competitive
advantage of the securities sector.
At the end of 2018, Al-Quds index closed at 529.4 points, recording a decrease of 7.9% from its
closing at the end of the year 2017, which is 574.6 points.

Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2018
Al-Quds Index Quarterly Performance 2018
Period

Al-Quds index

Percentage change compared with previous quarter (%)

Percentage change
compared with
31/12/2017 (%)

31/12/2017

574.6

----

----

31/3/2018

565.6

-1.6

-1.6

30/6/2018

540.7

-4.4

-5.9

30/9/2018

528.8

-2.2

-8.0

31/12/2018

529.4

0.1

-7.9

Al Quds Index 2018
600
580
560
540
520
500

Jan

Feb
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Mar

Apr

May

June

July

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

knowledge to enable them to make well-informed financial decisions.”
This definition encompasses access, use and quality dimensions of financial inclusion while
assigning a central importance to financial consumer protection, which is critically important in
the local context to ensure sustainability and quality of financial inclusion.
The overarching goal of the National Financial Inclusion Strategy (NFIS) is to increase financial
inclusion from the current level of 36.4% of adults to at least 50 % of adults by the end of 2025.
The NFIS aims to achieve multiple objectives.
1. Increase the level of financial capability in targeted segments of the population. The
sub objectives related to this are:
1.1 Improve financial capability among students in schools, universities and community
colleges.
1.2 Promote financial capability among women, youth and unemployed people.
1.3 Increase financial capability among MSMEs with special emphasis on women operated
MSMEs.
1.4 Improve people’s trust in the financial service providers and in formal financial services in
both banking and non-banking sectors.
1.5 Build the financial capability among the economic media.
2. Increase access to and usage of formal financial products and services by targeted
segments that acutely suffer from a low level of financial inclusion. The sub-objectives
related to this include the following:
2.1 Make demand-driven financial products and services available in the unserved rural areas
of north and south of West Bank and of the Gaza Strip
2.2 Increase access to and usage of financial services by targeted segments of the society.
2.3 Promote usage of services provided by the formal financial sector.
2.4 Increase access to and usage of formal financial services by MSMEs including those
operated by women.
2.5 Improve legal infrastructure for financial inclusion.
2.6 Improve the supply and quality of Sharia-compliant financial products and services in the
market.
3. Strengthen and protect the right of consumers of financial products and services. The
sub-objectives related to this are:
3.1 Promote a more conducive legal and judicial environment for financial consumer
protection.
3.2 Improvement of the capabilities of financial consumer protection associations.
3.3 Promote transparency and disclosure of financial consumers’ rights and obligations.
3.4 Strengthen complaint management systems for financial consumers and increase
awareness about these systems among people.
3.5 Promote the knowledge about rights and obligations associated with use of financial
services among the unserved and underserved people.
4. Strengthen the role of information and communication technology to expand the
access to and usage of formal financial services. This objective has two sub-objectives.
4.1 Enhance the technical and legal infrastructure for digital financial services.
4.2 Build a comprehensive database to promote financial inclusion.
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•
•
•

Signing a Memorandum of understanding to renew the cooperation with International
Finance Corporation (IFC). During the third quarter of the year 2018, as a completion of the
strategic partnership between PCMA and IFC, they signed a memorandum of understanding
which leads to enhance Corporate Governance in Palestine and the memorandum will last for
the upcoming three years.
Conclusion of the first competition concerning Corporate Governance in Palestinian
universities. In cooperation with the International Finance Corporation (IFC), the PCMA has
concluded this competition of a corporate governance case study in the second quarter of the
year 2018, which was sponsored by the Palestinian Federation of Insurance companies. Five
universities with 266 students participated in this competition, and a group of five students
won from Al-Ahlia University.
PCMA enroll corporate governance course into Palestinian universities. PCMA
completed its efforts with International Finance Corporation (IFC) in raising the Palestinian
youth awareness of the corporate governance and its importance within the market. With
reference to this, PCMA has recently signed and renewed a cooperation agreement with
different Palestinian universities in cooperation with the International Finance Cooperation
“IFC”; this agreement aims to advance corporate governance practices and to integrate the
corporate governance course into the teaching plan of the Faculty of Business and Economics.
It is worth mentioning that by the end of the academic year 2018/2019, 1867 students have
successfully passed the course.

Financial Inclusion:
The year 2018 witnessed an important national achievement in terms of the financial inclusion.
The Council of Ministries approved the National strategy of financial inclusion in its meeting
held on 12/9/2018. On the other hand, His Excellency Mahmoud Abbas –President of the state of
Palestine- received the national strategy of the financial inclusion in Palestine from the national
committee co-chairs jointly chaired by PCMA and PMA. Therefore, Palestine is considered one
of the first Arab countries to develop and launch a national strategy for financial inclusion in
accordance with international standards and best practices.
In addition, 2018 witnessed also the first meeting for the national committee of financial inclusion,
which was appointed by the Council of Ministries in 2017, in joint leadership of the Palestine
Monetary Authority (PMA) and Palestine Capital Market Authority (PCMA). And in a membership of:
Ministry of Finance and Planning, Ministry of National economy, Ministry of Social Development,
Ministry of Education & Higher Education, Palestine Stock Exchange, Association of Banks, The
federation of Palestinian chambers of Commerce, Industry and Agriculture, Palestine Insurance
Federation, Sharakeh in addition to two independent experts.
The national committee of financial inclusion, announced the starting phase for implementation
of the national strategy for financial inclusion, this was announced in a huge ceremony held in
the end of the year 2018 under His Excellency Mr. Mahmoud Abbas and in cooperation with the
representative of the German government in Palestine, Alliance for financial inclusion and GIZ.
The vision of the NFIS is to achieve “a developed financial sector that fully meets the financial
needs of all segments of the Palestinian society to improve their welfare”.
For the purpose of the NFIS, financial inclusion is defined as “Enhancing access to, and use of,
financial products and services by all segments of the society via formal channels, while meeting
their needs in a timely and affordable manner, protecting their rights and promoting their financial
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Palestine Capital Market Authority:
During 2018, PCMA has continued implementing its plans and programs according to its tasks
stipulated in the law, in addition to strengthening its internal and international relations, and
based on the objectives mentioned in PCMA strategic plan for the years 2016-2020. In the
context, PCMA key achievements during 2018 were the following:

•
•
•
•
•

Decision for disseminating penalties and breaches imposed by PCMA. The board of
directors in its meeting No. (04/2018) held in the third quarter of the year 2018 issued a
decision concerning classification of the penalties according to three levels, the penalties
level reflects PCMA view on the seriousness of the breach.
Signing a memorandum of understanding (MoU) with Jordan Securities Commission.
In the first quarter of the year 2018, PCMA and Jordan securities commission signed a
memorandum, which aims to exchange experience and knowledge in the fields of securities
sector supervision and the development of legal and regulatory frameworks, especially
those related to Islamic finance and Sukuk issuance.
Launching of insurance certification program. PCMA developed the insurance certification
program with the Cooperation with both Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) and
Chartered Insurance Institute (CII). This program mainly aims to develop the Insurance sector
in Palestine by increasing the capabilities of its employees based on professional certificates
issued by prestigious institutions in accordance with the best international standards in the
insurance industry.
Launching Insurance awareness campaign, “Insurance is Protection and Safety”. This
campaign aims to enhance the awareness and knowledge of Palestinian citizens about the
importance of the products and services provided by the insurance sector. The campaign
will last for seven months starting in the beginning of 2019 and it will cover all of the
governorates in the West Bank and Gaza Strip and uses different awareness tools.
World Investor Week in Palestine. For the second year in a row, Palestine participated and
supported the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) in its efforts by
conducting several activities and events targeting the Palestinian youth during the World
Investor Week along with the participation of 82 countries around the World.

Corporate Governance:
The year 2018 had a number of achievements concerning Corporate Governance in Palestine due
to PCMA’s efforts in enhancing the Corporate Governance of the public shareholding companies
listed on the Palestine Exchange in addition to increase the awareness and knowledge in this
regard.
The following is a summary of the main developments in the year 2018 in terms of Corporate
Governance:

•

Implementation of the Corporate Governance Scorecard. PCMA has completed the
actual implementation of (CG scorecard) during 2018 by receiving the initial data of the
public shareholding companies listed on the Palestine Exchange, then reviewing, verifying
the results and represent them to each company individually.
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This is the fourth year in a row that
I write a foreword for the annual
PCMA report in my capacity as
Chairman of the PCMA Board. I
fully realize that a foreword cannot
be a substitute for reading the
report material, which has all the
details of the past year’s work
that might be of interest to the
reader. But before moving on to
the body of the report, I would
like to express my thanks to all
Board members and standing and
ad hoc committees for their hard
work and cooperation during the
year. I would also like to thank the
General Director and management
of the PCMA for a job well done.
The past year was indeed a good
one in which the PCMA did not
face any unexpected issues. A
special thank you goes to all the
staff who prepared the material for
the Board meetings, for keeping
records of the proceedings and for
following up on decisions taken.
Apart
from
sub-committees’
meetings that deliberated specific
agenda items, the Board convened
seven regular sessions, in which it
dealt with routine business, such
as review of financial statements,
discussion of the budget and
appointment of the external
auditor. There were special
instances that are worth pointing
out, when the Board took important
decisions on non-routine matters,
such as approval of an amended
organizational structure for the
Insurance General Directorate,
proposing necessary changes in
some articles of the Insurance Law,
appointing the General Director
for Insurance, a post that had been
filled with temporary assignments
for over two years. During that
time, acting general directors took

care of business, and I take this
opportunity to thank them all for
their great and selfless efforts. On
another front, the PCMA Board
decided to have the performance
evaluation instrument reviewed
and invited tenders from expert
firms to this end. The Board also
invited tenders to perform an
actuary study of the insurance rates
for motorcycles and submitted
recommendations in this respect to
the Cabinet for consideration and
approval. The Board also reviewed
reports on the work of the general
directorates and on the progress
in implementing the PCMA 20162020 development strategy.
One moment in 2018 that is
worth highlighting is the launch
of the Financial Inclusion Strategy,
together with the Palestine
Monetary
Authority
(PMA),
PCMA’s co-chair of the National
Committee on Financial Inclusion.
It is with pride that we point to
this achievement, including the
preparation of the National Plan
for Financial Inclusion, and thank
all those who contributed to this
effort, in particular the coordinators
from PCMA and PMA. On another
front, PCMA is still working to
secure funding for the erection of
its premises on the plot of public
land that has been allocated to it.
We look forward to more
achievements and more stability
in PCMA’s work in the coming year
and would like to recognize the
support that HE the Prime Minister
and the Cabinet have afforded
PCMA, in particular the recent
passing of the Administrative and
Financial Regulations of the PCMA.
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Strategic Plan 2016-2020
market and protecting the interests of stakeholders

Regulating, supervising, and overseeing the securities, insurance,
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
●

contribution to the economy.

● Prepare internal organizing developments that contributes to
achieving PCMA goals.
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Dr. Nabeel Kassis
Chairman

Mr. Tareq Al Masri
Vice-Chairman
Ministry of National Economy

Mr. Mahmoud
Nofal

Mr. Mohammad
Manasrah

Ministry of Finance

Palestinian Monetary Authority

Mr. Joseph
Nesnas

Mr. Mohammad
Abu Ramadan

Banking Sector

Private Sector

Dr. Abd El Fattah
Abu Shokr

Private Sector
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His Excellency Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine

8

8

