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أود فـــي البدايـــة أن أنتهـــز فرصـــة كتابـــة هـــذا
التقدي ــم للتقري ــر الس ــنوي للع ــام  2019ألتوج ــه
بالشــكر إلــى أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق
رأس المـــال ،علـــى الجهـــود المشـــكورة التـــي
بذلوهـــا فـــي تســـيير عمـــل الهيئـــة ،وتزويـــد
اإلدارة التنفيذيـــة بالنصـــح والتوجيهـــات التـــي
س ــاعدت طاق ــم الهيئ ــة ف ــي القي ــام بواجبات ــه
وتحقي ــق أه ــداف الهيئ ــة .كم ــا أتوج ــه بالش ــكر
والثنـــاء ،باســـمي ،وبالنيابـــة عـــن المجلـــس،
إلـــى اإلدارة التنفيذيـــة وجميـــع العامليـــن فـــي
الهيئـــة ،علـــى جهودهـــم وإنجازاتهـــم التـــي
أســهمت فــي تطــور العمــل واألداء فــي الهيئــة.
عقـــد مجلـــس إدارة الهيئـــة ،فـــي هـــذا العـــام،
 8جلســـات عاديـــة ،اســـتلزم بعضهـــا جلســـات
تكميليــة ،كثيــرًا مــا انطــوت علــى القــدر نفســه
مـــن الجهـــد فـــي الجلســـة العاديـــة .فعلـــى
الرغـــم مـــن مراعـــاة عـــدم االكتظـــاظ علـــى
ج ــدول األعم ــال ،ف ــإن بع ــض م ــواده كالموازن ــة
والتعليمـــات –وقـــد عالـــج المجلـــس العديـــد
منهــا هــذا العــام -اســتلزم بحثهــا مــن الوقــت
مـــا لـــم يمكـــن المجلـــس مـــن االنتهـــاء منهـــا
ف ــي جلس ــاته العادي ــة .وه ــذه مناس ــبة ألش ــكر
أعضـــاء المجلـــس علـــى التزامهـــم وصبرهـــم
وتعاونهـــم فـــي إعطـــاء كل موضـــوع حقـــه
مـــن النقـــاش .كمـــا عقـــدت اللجـــان العاديـــة
والخاصــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،العديــد
مـــن الجلســـات لبحـــث القضايـــا المحالـــة إليهـــا
م ــن قب ــل المجل ــس ،فأعط ــت م ــن وقته ــا م ــا
يلـــزم لذلـــك ،وقامـــت بمـــا عليهـــا خيـــر قيـــام،
وقدم ــت توصياته ــا إل ــى مجل ــس اإلدارة التخ ــاذ
القــرارات المناســبة بشــأنها .وبهــذا ،فقــد عالــج
مجلــس اإلدارة المواضيــع التنظيميــة والرقابيــة
واإلداريــة ضمــن اختصاصــه ،وأصــدر العديــد مــن
التعليم ــات الالزم ــة لس ــير عم ــل الهيئ ــة ،وذل ــك
بعدمـــا أقـــر مجلـــس الـــوزراء النظـــام المالـــي

فعـــدل
واإلداري فـــي نهايـــة العـــام المنصـــرم،
ّ
المجلــس تعليمــات اســتوجبت ذلــك بنــاء علــى
توصيـــة اإلدارة التنفيذيـــة التـــي تق ّيـــم فعاليـــة
التعليمــات الســارية ،وتحــدد الفجــوات مــن خــال
الممارس ــة العملي ــة بش ــكل مس ــتمر ،كم ــا أق ــر
المجل ــس التعليم ــات واإلج ــراءات اإلداري ــة ضم ــن
اختصاصـــه ،بمـــا يضمـــن حســـن ســـير العمـــل
فــي الهيئــة ،وبمــا يعــزز التــزام القطاعــات التــي
تشـــرف عليهـــا الهيئـــة بالقوانيـــن واألنظمـــة.
ممــا يســتحق التنويــه أن الهيئــة تابعــت تنفيــذ
خطتهــا االســتراتيجية  2020-2016بــكل حــرص،
فاســـتمرت الجهـــود إلقامـــة مبنـــى الهيئـــة،
ونأم ــل وض ــع الحج ــر األس ــاس ل ــه ف ــي النص ــف
األول مــن العــام المقبــل ،وهــذا يشــكل خطــوة
مهمـــة فـــي الخطـــة االســـتراتيجية .ويذكـــر أن
الهيئ ــة ق ــد باش ــرت خ ــال ه ــذا الع ــام بتنفي ــذ
خطـــة اســـتمرارية العمـــل والتعافـــي مـــن
الك ــوارث ،كأح ــد أه ــداف الخط ــة االس ــتراتيجية،
وم ــن المتوق ــع اس ــتكمالها ف ــي النص ــف األول
مـــن العـــام المقبـــل .نشـــير ،أيضـــً ،إلـــى أن
اســـتقرار الوضـــع الوظيفـــي فـــي اإلدارة العامـــة
للتأميـــن ،الـــذي كنـــا نأملـــه فـــي نهايـــة العـــام
ـج إيجابي ــة
المنص ــرم ،ق ــد تحق ــق وأعط ــى نتائ ـ َ
ملموســـة علـــى صعيـــد تطويـــر العالقـــة مـــع
الهيئـــات الشـــريكة ،وبخاصـــة مجلـــس إدارة
الصنـــدوق الفلســـطيني لتعويـــض مصابـــي
حــوادث الطــرق ،الــذي يضــم مديــر عــام التأميــن
ف ــي عضويت ــه .وق ــد أق ــر مجل ــس إدارة الهيئ ــة
تعليمـــات الرقابـــة واإلشـــراف علـــى الصنـــدوق
بموجـــب التعديـــل الـــذي أدخـــل فـــي مطلـــع
الع ــام عل ــى م ــواد قان ــون التأمي ــن ذات العالق ــة،
ويعمـــل المجلســـان بتعـــاون وتوافـــق تاميـــن،
وبم ــا يحق ــق المصلح ــة العام ــة .ومم ــا يس ــتحق
التنوي ــه ،أيض ــً ،إنش ــاء الهيئ ــة العلي ــا للرقاب ــة
الشـــرعية كهيئـــة مســـتقلة ،وذلـــك بالتعـــاون
11

مـــا بيـــن الهيئـــة وســـلطة النقـــد ،واســـتمرار
العمـــل والتعـــاون بيـــن هاتيـــن المؤسســـتين
فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة للشـــمول
المالــي ،التــي تابــع مجلــس اإلدارة تقــدم العمــل
فيهـــا ،ونذكـــر كذلـــك قيـــام الهيئـــة بتنفيـــذ
حمل ــة توعي ــة وتعري ــف بالقطاع ــات المالي ــة غي ــر
المصرفي ــة للمنتس ــبين واألعض ــاء ف ــي الغ ــرف
التجاري ــة ،بالتع ــاون م ــع اتّح ــاد الغ ــرف التجاري ــة
والصناعي ــة والزراعي ــة ،وبخاص ــة قط ــاع التأجي ــر
التمويلــي ،وستســتمر الحملــة وتســتكمل فــي
العـــام المقبـــل .وال يفوتنـــا أن نذكـــر اهتمـــام
الهيئـــة ،أيضـــً ،بزيـــادة فعاليـــة التنســـيق
والتش ــبيك م ــع المؤسس ــات المالي ــة الدولي ــة،
حي ــث ت ــم اس ــتحداث وظيف ــة قس ــم العالق ــات
العامـــة والدوليـــة.
ال شـــك أن هـــذا التقديـــم لـــن يغنـــي عـــن
مطالعـــة التقريـــر بالتفصيـــل ،فهنـــاك الكثيـــر
م ــن اإلنج ــازات الت ــي حققته ــا اإلدارة التنفيذي ــة
واإلدارات العام ــة للهيئ ــة بدوائره ــا وأقس ــامها،
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ولك ــن م ــن الض ــروري إب ــراز ب ــدء العم ــل ب ــأداة
المحدثـــة بعدمـــا أقرهـــا
تقييـــم للموظفيـــن
ّ
مجلــس اإلدارة ،وكذلــك الشــروع بأتمتــة أعمــال
الهيئـــة ،حيـــث تـــم تنفيـــذ أتمتـــة تســـجيل
عقــود التأجيــر التمويلــي ،ورفــع القــدرات الفنيــة
لموظفـــي الدوائـــر فـــي الـــوزارات ذات العالقـــة،
بم ــا يزي ــد م ــن فعالي ــة وكف ــاءة الخدم ــات الت ــي
تقدمهـــا الهيئـــة.
وأخي ــرًا ،فق ــد ت ــم تجدي ــد تعيين ــي ف ــي أيل ــول
مـــن هـــذا العـــام رئيســـً للهيئـــة ولمجلـــس
إدارتهـــا لـــدورة ثانيـــة وأخيـــرة ،وأتطلـــع إلـــى
العمـــل مـــع زمالئـــي فـــي مجلـــس اإلدارة
علـــى تنفيـــذ خطـــط الهيئـــة وإدارة شـــؤونها
لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــاز والتطــور واالزدهــار،
وال يفوتن ــي أن أش ــير إل ــى أهمي ــة الدع ــم ال ــذي
يقدمـــه دولـــة رئيـــس الـــوزراء ،ومعالـــي وزيـــر
المالي ــة ،ومجل ــس ال ــوزراء الموق ــر عموم ــً ،إل ــى
الهيئ ــة ،وأتوج ــه إليه ــم جميع ــً باس ــم الهيئ ــة
بالشـــكر واالمتنـــان.

الوضع القانوني
تـــم إنشـــاء هيئـــة ســـوق رأس المـــال
الفلســـطينية بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء
الصــادر بتاريــخ  ،2005/8/11اســتنادًا إلــى المــادة
رقـــم ( )2مـــن قانـــون هيئـــة ســـوق 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
تحقيـــق هـــذه األهـــداف ،القيـــام بمـــا يلـــي:

•
•

ٍّ
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.

رؤيا 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 ،وتمويـــل
الرهـــن العقـــاري ،والتأجيـــر التمويلـــي فـــي
فلســـطين ،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 تمويـــل
الرهـــن العقـــاري والتأجيـــر التمويلـــي وتطويرهمـــا
وتموي ــل اإلش ــراف عليهم ــا ،م ــن خ ــال توفي ــر البيئ ــة
القانوني ــة والحواف ــز 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 ،ودائـــرة إدارة المخاطـــر.
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موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة ( )90موظفًا مع نهاية العام  ،2019جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس ،كما في الجدول
أدناه:

المستوى التعليمي

ذكر

أنثى

المجموع

دكتوراه

1

-

1

ماجستير

7

7

14

بكالوريوس

42

16

58

دبلوم

2

2

4

دون الدبلوم

8

5

13

المجموع

60

30

90

التدريب وبناء القدرات
تســعى الهيئــة إلــى تســليح طواقمهــا بالمعرفــة الكافيــة
لمواكبــة التغيــرات المتســارعة فــي القطــاع المالــي غيــر
المصرفــي إقليميــً ودوليــً ،وذلــك بهــدف تأهيــل طواقمهــا
ألداء المهــام الرقابيــة واإلشــرافية التــي أوكلــت لهــا بموجــب
القانــون بالشــكل األمثــل ،وبدرجــة عاليــة مــن المهنيــة ،حيــث
أولــت الهيئــة موضــوع االســتثمار فــي الــكادر البشــري أهميــة
خاصــة عبــر تدريــب ورفــع قــدرات العامليــن لديهــا ،إذ عملــت
الهيئــة علــى إلحــاق موظفيهــا فــي عــدد مــن البرامــج التدريبيــة
المتخصصــة محليــً ودوليــً خــال العــام  ،2019شــملت
مواضيــع عديــدة مثــل :برنامــج تدريــب مدربيــن خــاص بحوكمــة
الشــركات ،برنامــج تدريــب مدربيــن متقــدم خــاص بحوكمــة
الشــركات ،المنتــدى الســنوي الرابــع لمســؤولي مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي فلســطين والمملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
(  ،)IFRS9.IFRS17الورشــة التدريبيــة إلعــداد دولــة فلســطين
لعمليــة التقييــم المتبــادل ،إدارة المحافــظ االســتثمارية،
التخطيــط االســتراتيجي ،الشــمول المالــي ،األســس الفنيــة

لتقييــم األخطــار عنــد االكتتــاب وتســوية الخســائر فــي تأمينــات
الحريــق ،الحوكمــة ،االمتثــال وإدارة المخاطــر ،النــدوة العربيــة
بعنــوان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم ( ،)17عقــد
التأميــن رقــم ( ،)16إدارة عقــود اإليجــار وحوكمــة تكنولوجيــا
المعلومــات ،التأميــن ضــد حــوادث األمــن الســيبراني ،مؤشــرات
الســامة الماليــة ،اإلتيكيــت المهنــي والبروتوكــول ،افضــل
الممارســات فــي القيــادات االســتراتيجية ،تطبيقــات الرقابــة
والحوكمــة فــي ظــل تطــور تكنولوجيــا المعلومــات ودور
التدقيــق الداخلــي فــي تقييــم عملياتهــا ،مقدمــة فــي إصــدار
الصكــوك وهيكلتهــا ،التقنيــات الماليــة
(Fintech and Blockchain)، (Asp.net Using Mvc)، (VMware
Horizon View)، (Implementation of Risked Based Supervision)،
إضافــة إلــى حصــول موظفــي الهيئــة علــى عــدد من الشــهادات
المهنيــة المتخصصــة مثــل “مقدمــة فــي األوراق الماليــة
واالســتثمار” الصــادرة عــن معهــد ( )CISIفــي لنــدن.

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2019
برامج التأهيل ورفع القدرات
نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المشاركين

الدورات الداخليـة

14

86

الدورات الخارجيـة

22

45
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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 خــال مــرور
نصــف اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ االســتراتيجية والبالــغ خمــس
ســنوات ،حيــث أقــر المجلــس تعديــل مجموعــة مــن األهداف
الفرعيــة الــواردة فــي االســتراتيجية اســتجابة للمســتجدات
الموضوعيــة المهمــة والمرتبطــة بتنفيــذ بعــض األهــداف
التــي تؤثــر علــى عمــل الهيئــة.
وتــم خــال العــام  ،2019اســتكمال العمــل اســتنادًا إلــى
االســتراتيجية المعدلــة وتنفيــذًا لألهــداف االســتراتيجية

واألهــداف الفرعيــة المنبثقــة عنهــا .وعملــت الهيئــة علــى
إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات واألطــر القانونيــة الثانويــة،
إضافــة إلــى اســتكمال تنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج
التطويريــة الرئيســية هدفهــا االنتهــاء مــن تطويــر وإطــاق
برنامــج الشــهادات المهنيــة الخــاص بقطــاع التأميــن ،وإطــار
الكفــاءات الخــاص بــه ،ووضعــه حيــز التنفيــذ الفعلــي ،األمــر
الــذي يهــدف إلــى رفــع القــدرات الفنيــة والمهنيــة لقطــاع
التأميــن فــي فلســطين.
كمــا تــم خــال العــام  2019إعــادة تشــكيل الهيئــة العليــا
للرقابــة الشــرعية لتشــمل القطــاع المالــي بشــقيه
المصرفــي وغيــر المصرفــي ،إضافــة إلــى اتخــاذ مجلــس اإلدارة
مجموعــة مــن القــرارات التنظيميــة واإلداريــة ،وإصــدار العديــد
مــن التعليمــات الالزمــة لســير عمــل الهيئــة ،وذلــك بعــد إقرار
النظــام المالــي واإلداري للهيئــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء
الموقــر.
ومــن جهــة أخــرى ،اســتكملت الهيئــة اإلجــراءات اإلداريــة
إلقامــة مبنــى الهيئــة ،وجــاري العمــل علــى وضــع الحجــر
األســاس للمبنــى الجديــد الــذي يتوقــع أن يتــم خــال النصــف
األول مــن العــام .2020
ويشــهد العــام  2020العــام األخيــر مــن اإلطــار الزمنــي
الســتراتيجية الهيئــة الحاليــة ( ،)2020–2016وعليــه
ســتعمل الهيئــة خــال العــام  ،2020واســتنادًا إلــى نهــج
التدحــرج المتبــع فــي تقييــم االســتراتيجية ،علــى تنفيــذ
تقييــم شــامل لنتائــج تنفيــذ االســتراتيجية الحاليــة مــن
خــال جلســات تقييميــة منهجيــة ،بــدءًا مــن تقييــم علــى
مســتوى كل وحــدة إداريــة علــى حــدة ،وصــوالً إلــى تقييــم
مــا تــم إنجــازه مــن األهــداف االســتراتيجية واألهــداف المنبثقــة
عنهــا ،وتحديــد األهــداف الفرعيــة غيــر المنفــذة وأســباب
عــدم تنفيذهــا ،ومــا ســيتم ترحيلــه منهــا إلــى االســتراتيجية
الجديــدة ،وإقــرار نتائــج التقييــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
وعطفــً علــى توجيهــات ورؤيــة مجلــس اإلدارة ،ســتتم ،خــال
النصــف الثانــي مــن العــام  ،2020مباشــرة العمــل علــى بنــاء
الخطــة االســتراتيجية الجديــدة للهيئــة التــي تغطــي الفتــرة
 ،2025-2021وذلــك بمشــاركة كافــة الشــركاء والجهــات ذات
العالقــة ،آخذيــن بعيــن االعتبــار المســتجدات والتطــورات
الحاصلــة وذات العالقــة بالقطــاع المالــي بشــكل عــام،
والقطــاع المالــي غيــر المصرفــي بشــكل خاص ،ولعــل أبرزها
التكنولوجيــا الماليــة ،والتخصيــم ،وغيرهــا مــن المواضيــع
المســتجدة ،ليصــار إلــى اعتمــاد اســتراتيجية الهيئــة لألعــوام
 2025-2021مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة ،المتوقــع إنجــازه
مــع نهايــة العــام .2020
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اجتماعات مجلس اإلدارة
عقــد مجلــس إدارة الهيئــة ثمانــي جلســات خــال
العــام  ،2019انبثــق عنهــا مجموعــة مــن القــرارات
التــي تتعلــق بتطويــر الهيئــة والقطاعــات التــي
تشــرف عليهــا .فعلــى مســتوى قطــاع التأميــن،
صــادق المجلــس علــى مشــروع تعديــل نظــام
مســتوى األســعار أو التعرفــة الخاصــة بتأميــن
المركبــات وتأميــن العمــل (تعديــل التعرفــة
الخاصــة بتأميــن الدراجــات الناريــة) ورفــع
مشــروع النظــام المعــدل إلــى مجلــس الــوزراء
التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة المناســبة .كمــا
أقــر المجلــس إعــادة تشــكيل لجنــة اإلشــراف
والرقابــة علــى التأميــن .وفيمــا يخــص قطــاع
األوراق الماليــة ،أقــر المجلــس تعليمــات بشــأن
التعامــل بــاألوراق الماليــة ،إضافــة إلــى الموافقــة
علــى إصــدار التعليمــات الخاصــة بالحافــظ
األميــن.
مــن جهــة أخــرى ،وافــق مجلــس اإلدارة علــى
االقتــراح المقــدم مــن بورصــة فلســطين
بتخفيــض الحــد األدنــى لكفــاالت التــداول
المقدمــة مــن الشــركات األعضــاء .ووافــق
مجلــس اإلدارة خــال العــام  2019علــى قــرار
إنشــاء الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية علــى
المؤسســات الماليــة اإلســامية المصرفيــة وغيــر
ا لمصر فيــة .

كمــا اتّخــذ المجلــس مجموعــة مــن القــرارات على
الصعيــد الداخلــي للهيئــة ،وأصــدر مجموعة من
التعليمــات ،حيــث صــادق مجلــس اإلدارة علــى
البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة للهيئــة
للســنة الماليــة  ،2018إضافــة إلــى المصادقــة
علــى البيانــات المرحليــة الموجــزة لفتــرة الســتة
أشــهر المنتهيــة فــي  30حزيــران العــام ،2019
وأقــر مجلــس اإلدارة مشــروع موازنــة الهيئــة
للعــام  .2020ومــن جهــة أخــرى ،أصــدر مجلــس
اإلدارة مجموعــة مــن التعليمــات ،وبمــا يتوافــق
مــع أحــكام مجلــس الوزراء رقم ( )20لســنة 2018
بخصــوص النظــام المالــي واإلداري لهيئــة ســوق
رأس المــال ،حيــث أصــدر المجلــس تعليمــات
التعييــن فــي وظائــف الهيئــة ،وتعليمــات
تنظيــم تشــكيل لجــان التحقيــق ومهامهــا،
والمصادقــة علــى توصياتهــا ،وتعليمــات
إجــراءات تظلــم الموظــف مــن القــرارات اإلداريــة،
وتعليمــات الرعايــة الطبيــة والتأميــن الصحــي،
وتعليمــات اللــوازم والمــواد والخدمــات للهيئــة،
وتعليمــات صنــدوق التوفيــر .واعتمــد مجلــس
اإلدارة آليــة تقييــم األداء الســنوي لموظفــي
الهيئــة ،إضافــة إلــى الموافقــة علــى تعديــل
الهيــكل التنظيمــي الفرعــي لمكتــب المديــر
العــام.
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أهم اإلنجازات
عملــت الهيئــة فــي العــام  2019علــى 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
 02020-2016وتعديالتهــا .وفــي هــذا الســياق ،حققــت
الهيئــة مجموعــة مــن اإلنجــازات ،ومــن أهمهــا:
أو ًال :تطويــر البيئــة القانونيــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة
علــى القطاعــات التــي تشــرف عليهــا الهيئــة

•

•

إعــادة تشــكيل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية،
حيــث عملــت الهيئــة وســلطة النقــد علــى إعــادة
تشــكيل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية لتشــمل
المؤسســات الخاضعــة لرقابــة وإشــراف الهيئة وســلطة
النقــد ،وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة
والمعاييــر الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة
للمؤسســات الماليــة اإلســامية ( .)AAOIFIوعقــدت
الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية أولــى جلســاتها خــال
العــام  2019فــي مقــر الهيئــة ،وتناولــت األمــور الماليــة
للقطاعــات الماليــة اإلســامية غيــر المصرفيــة.
تعزيــز نطــاق التعــاون مــا بيــن الهيئــة وســلطة
النقــد ،حيــث تــم خــال العــام  2019توســيع نطــاق
مذكــرة التعــاون القائمــة بيــن المؤسســتين ،وذلــك
بهــدف تعزيــز التنســيق القائــم لتحقيــق أهــداف
المؤسســتين المتعلقــة بالرقابــة المشــتركة ،وبهــدف
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الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي والنقــدي ،وحمايــة
المســتخدمين والمتعامليــن الحالييــن والمتوقعيــن
فــي ســوق رأس المــال والجهــاز المصرفــي فــي
فلســطين ،والحــد مــن المخاطــر النظاميــة ،وتعزيــز
الثقــة فــي المؤسســات المصرفيــة والماليــة المقدمــة
للخدمــات والمنتجــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية ،وتعزيــز الشــمول المالــي فــي فلســطين.

•
•

تفعيــل اإلدارة العامــة للمؤسســات الماليــة غيــر
المصرفيــة فــي الهيئــة ،هــذا إضافــة إلــى تفعيــل
مجموعــة مــن الوحــدات اإلداريــة ،وبخاصــة وحــدة
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ورفدهــا
بالــكادر المطلــوب ،إضافــة إلــى اســتحداث قســم
العالقــات العامــة والدوليــة.
بــدء إنفــاذ إطــار الكفــاءات الخــاص بقطــاع التأميــن،
حيــث ســيتم مطلــع العــام  ،2020بــدء التطبيــق
الفعلــي إلطــار الكفــاءات المرتبــط ببرنامــج الشــهادات
المهنيــة الخــاص بقطــاع التأميــن ،الــذي يهــدف،
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 وفقــً ألفضــل المعاييــر
الدوليــة فــي صناعــة التأميــن ،حيــث تــم ربــط إطــار
الكفــاءات بمتطلبــات الترخيــص الالزمــة لممتهنــي
المهــن التأمينيــة ،ومجموعــة مــن الوظائــف الرئيســية
فــي شــركات التأميــن.

•
•

•

بــدء تطويــر قواعــد حوكمــة الشــركات الخاصــة بقطــاع
التأميــن ،بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة (، )IFC
وبمــا يتوافــق مــع المتطلبــات الــواردة فــي مبــادئ التأميــن
الرئيســية ( ،)ICPsحيــث شــرعت الهيئــة ،خــال العــام ،2019
فــي تطويــر تعليمــات حوكمــة الشــركات الخاصــة بشــركات
التأميــن بشــقيها اإللزامــي واالختيــاري.
تنظيــم ورش متخصصــة فــي التأجيــر التمويلــي
لموظفــي دوائــر الســير ،خــال العــام  ،2019وذلــك
بالتعــاون مــع وزارة النقــل والمواصــات ،وبتمويــل مــن
الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي ،واســتهدفت هــذه
الــورش موظفــي دوائــر الســير فــي محافظــات الوطــن كافــة؛
بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ،ودورهــا الرقابــي واإلشــرافي فــي
تنظيــم قطــاع التأجيــر التمويلــي ،وآليــات تنميتــه وتطويــره،
ورفــع كفــاءة التعــاون مــا بيــن الــوزارة والهيئــة.
عقــد لقــاءات متخصصــة حــول مكافحــة جريمتــي غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،حيــث عقــدت هــذه اللقــاءات
خــال العــام  2019بالتعــاون مــع وحــدة المتابعــة الماليــة،
وشــملت مجموعــة مــن الكــوادر العاملــة فــي كل مــن قطــاع
األوراق الماليــة وقطــاع التأميــن وقطــاع التأجيــر التمويلــي،
وتضمنــت عــرض آخــر المســتجدات الخاصــة بعمليــة التقييــم
المتبــادل التــي ســتخضع لهــا دولــة فلســطين بدايــة العــام
 .2020وهدفــت الــورش إلــى رفــع كفــاءة وقــدرات هــذه
الكــوادر فــي عمليــات مكافحــة جريمتــي غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب.

•

•

•

انضمــام شــركات التأميــن إلــى نظــام االســتعالم
االئتمانــي الموحــد التابــع لســلطة النقــد ،وذلــك
تحــت رعايــة الهيئــة ،وتتويجــً لجهودهــا فــي حــث
الشــركات لالنضمــام إلــى نظــام االســتعالم االئتمانــي
الموحــد الصــادر عــن ســلطة النقــد ،واالســتفادة مــن
المزايــا التــي يقدمهــا هــذا النظــام لشــركات التأميــن،
األمــر الــذي يســهم فــي تعزيــز اســتقرارها وســامة
اســتدامتها الماليــة ،وتعزيــز نســب الســيولة لديهــا.
مصادقــة مجلــس الــوزراء علــى النظــام المالــي
واإلداري للهيئــة ،حيــث صــادق مجلــس الــوزراء الموقــر
علــى النظــام المالــي واإلداري لهيئــة ســوق رأس المــال
فــي جلســته رقــم  234المنعقــدة بتاريــخ ،2018/12/27
الــذي تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية (الوقائــع
الفلســطينية) بتاريــخ  2019/2/19فــي عددهــا رقــم
( ،)152وحمــل الرقــم ( )20لســنة  ،2018وأصبــح ســاريًا
مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.
البــدء بتنفيــذ خطــة اســتمرارية العمــل والتعافــي
مــن الكــوارث فــي الهيئــة ،التــي مــن المتوقــع
اســتكمال تنفيذهــا خــال النصــف األول مــن العــام
.2020
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•
•

إقــرار مجموعــة مــن التعليمــات الناظمــة لعمــل
قطــاع األوراق الماليــة ،مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة
خــال العــام  ،2019وهــي تعليمــات رقــم ( )1لســنة
 2019بترخيــص الحافــظ األميــن ،وتعليمــات رقــم ()2
لســنة  2019بالتعامــل بــاألوراق الماليــة.
عقـــد مجـموعــــة مــن اللـقـــــاءات التـشــاوريـــة
المتخصصــة بقطــاع األوراق الماليــة ،خــال العــام
 ،2019وذلــك بهــدف مناقشــة توجــه الهيئــة القاضــي
بتطويــر التعليمــات الناظمــة لمعاييــر المــاءة الماليــة
لشــركات األوراق الماليــة ،وبمــا يتماشــى والممارســات
الفضلــى المتبعــة دوليــً فــي هــذا المجــال ،إضافــة إلــى
آليــات تهيئــة البرامــج اإللكترونيــة ،وتطويــر التقاريــر
الفنيــة المقدمــة إلــى الهيئــة ،وذلــك تزامنــً مــع عمليــة
التقييــم المتبــادل لدولــة فلســطين فــي العــام 2020
علــى يــد فريــق مــن الخبــراء المختصيــن فــي شــؤون
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

الحكوميــة لتذليــل العقبــات التــي تواجــه تطــور ونمــو
القطاعــات التــي تشــرف عليهــا الهيئــة ،تبــع هــذا
اللقــاء مجموعــة مــن االجتماعــات بيــن الطواقــم الفنيــة
للمؤسســتين.

•

•

ثانيًا :تعزيز العالقة مع المؤسسات الدولية واإلقليمية
والمحلية

•

لقــاء الهيئــة مــع وزارة النقــل والمواصــات ،حيــث
اجتمعــت إدارة الهيئــة العليــا برئاســة مديــر عــام
الهيئــة الســيد بــراق النابلســي مــع معالــي وزيــر النقــل
والمواصــات الســيد عاصــم ســالم فــي مقــر الــوزارة،
بهــدف بحــث تعزيــز التعــاون المشــترك ضمــن الجهــود
المبذولــة لتحقيــق أهــداف الهيئــة فــي خطتهــا
االســتراتيجية ،والتنســيق مــع الــوزارات والجهــات

24
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•

المشــاركة فــي االجتمــاع الســنوي الثالــث عشــر
التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة والمؤتمــر
الثانــي ألســواق المــال العربيــة ،اللذيــن عقــدا فــي
العاصمــة األردنيــة عمــان ،وبتنظيــم مــن قبــل اتحــاد
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة ،بالتعــاون مــع هيئــة
األوراق الماليــة األردنيــة ،خــال الربــع األول مــن العــام
.2019
المشــاركة فــي المؤتمــر الرابــع التحــاد الهيئــات
العربيــة لإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال التأميــن
االــذي عقــد فــي مدينــة مراكش-المغــرب ،فــي الربــع
الرابــع مــن العــام  ،2019واســتضافته هيئــة مراقبــة
التأمينــات واالحتيــاط االجتماعي-المغــرب ،حيــث عقــد
المؤتمــر هــذا العــام تحــت عنــوان «تحديــات ورهانــات
تقنيــن وتنظيــم قطــاع التأميــن فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا».
المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي الســادس
والعشــرين لالتحــاد الدولــي لمراقبــي التأميــن
( ،)IAISحيــث عقــد المؤتمــر فــي مدينــة أبــو ظبــي،
باإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الربــع الرابــع مــن العــام
 ،2019حيــث تــم عقــده بالتعــاون مــع هيئــة التأميــن
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتنــاول مســتجدات

وآليــات الرقابــة علــى التأميــن فــي ظــل التطــورات
التكنولوجيــة المتســارعة.

•

•

تنظيــم زيــارة اســتطالعية لســوق التأميــن األردنــي،
وذلــك بهــدف االطــاع علــى التجربــة األردنيــة فــي إصــدار
مخططــات الحــوادث المروريــة إلكترونيــً (،)E-Kroka
ودراســة إمكانيــة تطبيقهــا فــي فلســطين ،وذلــك
بمشــاركة الجهــات ذات العالقــة مثــل شــرطة المــرور
واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن ،وشــركات
التأميــن ،والصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي
حــوادث الطــرق.
المشــاركة فــي االجتمــاع العــام التاســع والعشــرين
لمجموعــة العمــل المالــي لــدول الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب ،واالجتماعــات المنعقــدة علــى
هامشــه ،الــذي عقــد فــي العاصمــة األردنيــة عمــان فــي
شــهر نيســان مــن العــام .2019

•
•
•
•

تنفيــذ مهمــة اســتطالعية في دور وســيط التأمين
فــي عمليــة إعــادة التأميــن ،وذلــك باســتضافة
مــن قبــل شــركة ( )FENCHERCH FARISفــي العاصمــة
اليونانيــة أثينــا.
المشــاركة فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة الخاصــة
بخطــط الصكــوك واالســتثمار الجماعــي ،والمنظمــة
مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للتعــاون االقتصــادي والتجاري
لمنظمــة التعــاون اإلســامي.
المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الســابع للتأميــن،
والمنعقــد فــي مدينــة العقبــة فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية.
المشــاركة فــي مؤتمــر التأجيــر التمويلــي ،والمنظــم
مــن قبــل ( )Alta Groupوعقــد فــي الجمهوريــة التركية.

ثالثًا :تعزيز التوعية المالية
إن زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة القطــاع المالــي غيــر
المصرفــي هــو ركــن أساســي مــن واجبــات الهيئــة تجــاه
جمهــور المواطنيــن فــي فلســطين ،حيــث ســعت الهيئــة،
وال تــزال ،إلــى تعزيــز قــدرات المواطنيــن وثقافتهــم الماليــة
بالقطاعــات التــي تشــرف عليهــا ،انطالقــً مــن أهميــة
واع ماليــً،
توعيــة الجمهــور وتثقيفــه فــي بنــاء مجتمــع ٍ
وقــادر علــى اتّخــاذ قــرارات ماليــة ســليمة ،وعمــل اســتثمارات
صحيــة اقتصاديــً ،األمــور التــي تســهم ،مجتمعــة ،فــي دفــع
عجلــة النمــو االقتصــادي ،وتحقيــق الهــدف األســمى فــي
تخفيــض نســب الفقــر والبطالــة .وفــي العــام  ،2019كثفــت
الهيئــة جهودهــا فــي التوعيــة الماليــة ،مــن خــال األنشــطة
التــي تســتهدف فئــات محــددة ،وأيضــً عبــر تنفيــذ حمــات
توعويــة شــاملة ،حيــث تــم تنفيــذ التالــي:

•

إطــاق حملــة التأميــن الشــاملة «التأميــن حمايــة
وأمــان» ،وهــي حملــة توعويــة شــاملة خاصــة بقطــاع
التأميــن الفلســطيني ،وأتــت الحملــة انســجامًا مــع
اســتراتيجية الهيئــة بالنهــوض بقطــاع التأميــن
الفلســطيني ،وعمــ ً
ا بتوجيهــات مجلــس اإلدارة
المباشــرة بضــرورة تعزيــز الثقــة مــا بيــن المواطنيــن
ومــزودي الخدمــات التأمينيــة فــي فلســطين ،حيــث
امتــدت الحملــة لســبعة شــهور وغطــت المحافظــات
كافــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وهدفــت
الحملــة إلــى تعزيــز الوعــي والمعرفــة لــدى المواطــن

الفلســطيني بأهميــة التأميــن والمنتجــات والخدمــات
التــي يقدمهــا قطــاع التأميــن الفلســطيني ،وتعريــف
المواطنيــن بآليــة اســتخدامها واالســتفادة منهــا
بالطريقــة المثلــى ،واألهــم مــن ذلــك حمايــة حقــوق
المواطنيــن والمتعامليــن مــع قطــاع التأميــن ،مــن
خــال تعزيــز الوعــي والمعرفــة التأمينيــة لديهــم،
وتعريفهــم بــدور الهيئــة الرقابــي علــى قطــاع التأميــن
الفلســطيني ،وقــد رافــق هــذه الحملــة الشــخصية
الكرتونيــة «أميــن»؛ وهــو شــخصية ابتكــرت خصيصــً
لهــذه الحملــة ،ويمثــل درعــً للحمايــة محــاكاة لــدور
التأميــن فــي حمايــة المجتمــع مــن المخاطــر المختلفــة.

•

إطــاق صفحــة الهيئــة علــى منصــة التواصــل
االجتماعــي فيســبوك ،وذلــك تزامنــً مــع إطــاق حملــة
التأميــن الشــاملة «التأميــن حمايــة وأمــان» ،ونشــرت
الهيئــة ،مــن خاللهــا ،العديــد مــن األخبــار والفيديوهــات
والمــواد التــي تحمــل العديــد مــن الرســائل التوعويــة؛
بهــدف إرشــاد الجمهــور والتوعية بالخدمــات والمنتجات
الماليــة ،وفــي الوقــت ذاتــه التوعيــة بحقوقهــم
وواجباتهــم ،وتعتبــر صفحــة الهيئــة علــى فيســبوك
منصــة تفاعليــة مــع الجمهــور ،ومصــدرًا ألخبــار الهيئــة
وفعالياتهــا ،ويمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال العنــوان
اإللكترونــي التالــي:
https://www.facebook.com/palestineCMA
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إبــرام مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة إنجــاز فلســطين ،التــي تأتــي إطالقــً للشــراكة االســتراتيجية بيــن الهيئــة
ومؤسســة إنجــاز فلســطين ،والراميــة إلــى رفــع نســبة الوعــي لــدى فئــة الشــباب واألطفــال فــي المجتمــع الفلســطيني
بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي ،وذلــك مــن خــال تطويــر وتنفيــذ برامــج توعويــة متخصصــة تســتهدف تثقيــف هــذه
الشــريحة الحساســة مــن المجتمــع.
إطــاق فعاليــة اليــوم العربــي للشــمول المالــي بالشــراكة مــع ســلطة النقــد ،وتــم إطــاق الفعاليــة التــي تنفــذ
فــي نيســان مــن كل عــام بالتزامــن مــع جميــع الــدول العربيــة ،فــي قريــة الشــباب التابعــة لمنتــدى شــارك الشــبابي
فــي قريــة كفــر نعمــة فــي محافظــة رام اهلل والبيــرة ،وفــي منتجــع الشــاليهات بمدينــة غــزة ،حيــث تمــت اســتضافة
عــدد مــن طلبــة الجامعــات ،وأقيــم لهــم نشــاط «تحــدي الشــمول المالــي» الــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن األنشــطة
والتحديــات التفاعليــة التــي تتعلــق باألمــور الماليــة والمصرفيــة ،وذلــك بهــدف إطالعهــم علــى مفهــوم الشــمول
المالــي وأهدافــه.
عقــد لقــاء متخصــص حــول قطــاع التأميــن ،واإلطــار القانونــي الناظــم لهــذا القطاع في فلســطين ،واســتهدف
اللقــاء مجموعــة مــن طلبــة درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وتنــاول اللقــاء محــاور عــدة؛
التعريــف بــدور الهيئــة فــي الرقابــة واإلشــراف علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة فــي فلســطين ،وبخاصــة قطــاع
التأميــن ،إضافــة إلــى دور الهيئــة فــي تنميــة هــذا القطــاع وتطويــره ،وأهــم اإلنجــازات والتحديــات التــي تواجــه اإلدارة
العامــة للتأميــن فــي عملهــا الناظــم لهــذا القطــاع ،إلــى جانــب عــرض أهــم البيانــات اإلحصائيــة الخاصــة بــه ،والمنتجــات
التــي يوفرهــا ،وبخاصــة اإللزاميــة منهــا ،ودورهــا فــي توفيــر الحمايــة التأمينيــة للمجتمــع ،واالطــار القانونــي الناظــم
لعمــل قطــاع التأميــن والتحديــات القانونيــة التــي تواجــه عملــه ،وتقاطعهــا مــع القوانيــن األخــرى ذات العالقــة ،إضافــة
إلــى أهــم المســتجدات التشــريعية بالخصــوص.
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إطــاق فعاليــة أســبوع المســتثمر الدولــي المنبثقــة عــن منظمــة ( ،)IOSCOتخللتهــا احتفاليــة «قــرع الجــرس» للمعرفــة
الماليــة ،التــي جــاءت ضمــن المبــادرة الدوليــة الســنوية التــي تنظمهــا المنظمــة الدوليــة المشــرفة علــى أســواق المــال (،)IOSCO
بالشــراكة مــع مــا يقــارب  85دولــة مــن الــدول األعضــاء حــول العالــم .ويأتــي تنظيــم الهيئــة لهــذه الفعاليــة للعــام الثالــث علــى
التوالــي تحــت شــعار «معــً لتعزيــز دور المــرأة لالســتثمار فــي األوراق الماليــة» ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز المعرفــة الماليــة لــدى المــرأة،
وحثهــا علــى االدخــار واالســتثمار فــي قطــاع األواق الماليــة .وقــد نفــذت الفعاليــات بمشــاركة مكونــات قطــاع األوراق الماليــة
الفلســطيني كافــة ،وبخاصــة بورصــة فلســطين ،وشــركات األوراق الماليــة ،وبالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي
فلســطين ،وبالتعــاون مــع الغــرف التجاريــة فــي المحافظــات ،بهــدف تعزيــز ثقافــة الجمهــور والمتعامليــن فــي قطــاع األوراق
الماليــة ،وحمايتهــم علــى المســتويين المحلــي والعالمــي ،مــن خــال جهــود الهيئــات الرقابيــة علــى قطــاع األوراق الماليــة.
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عقــد لقــاء متخصــص حــول التأجيــر التمويلــي فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ،حــول «اإلطــار القانونــي للتأجيــر
التمويلــي وتطبيقاتــه العمليــة» ،حيــث اســتهدف اللقــاء مجموعــة مــن طلبــة ماجســتير القانــون الخــاص فــي جامعــة
النجــاح الوطنيــة .ويذكــر أن هــذا اللقــاء يأتــي منســجمًا مــع اســتراتيجية الهيئــة فــي زيــادة الوعــي لــدى فئــات المجتمع
المختلفــة بقطــاع التأجيــر التمويلــي ،وبخاصــة لــدى طلبــة الجامعــات الفلســطينية ،حيــث تســعى الهيئــة ،وبالتعــاون
مــع شــركائها ،إلــى ترســيخ سياســة تهــدف إلــى االســتثمار فــي الفكــر والوعــي المالــي لــدى جيــل المســتقبل لتحقيــق
التنميــة الثقافيــة المســتدامة لديــه ،مــن أجــل إعــداده وتأهيلــه للتعامــل مــع المؤسســات الماليــة مســتقب ً
ال بشــكل
مهنــي ،مــا يســهم فــي تحقيــق أحــد أهــداف الهيئــة بتعزيــز الشــمول المالــي فــي فلســطين.
عقــد لقــاء متخصــص حــول التأجيــر التمويلــي بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنتــدى ســيدات
األعمــال ،حيــث تــم تنفيــذ اللقــاء التدريبــي المتخصــص حــول قطــاع التأجيــر التمويلــي والبدائــل التمويليــة التــي
يوفرهــا للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ،وبخاصــة تلــك التــي تملكهــا النســاء .واســتهدف اللقــاء التدريبــي
مجموعــة مــن النســاء الرياديــات مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،لبنــاء وتعزيــز قدراتهــن وإدارة مشــاريعهن الرياديــة
بمــا يتناســب مــع احتياجــات الســوق ،وبمــا يمكنهــن مــن المشــاركة الفاعلــة فــي ســوق العمــل ،بمــا يحقــق الوصــول
إلــى فــرص اقتصاديــة مســتدامة.
تنظيــم يــوم التأجيــر التمويلــي فــي محافظــات شــمال الضفــة بالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف التجاريــة
والصناعيــة والزراعيــة ،ويأتــي «يــوم التأجيــر التمويلــي فــي محافظــات شــمال الضفــة الغربيــة» ،الممــول مــن الوكالــة
اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي ،تنفيــذًا ألهــداف الهيئــة االســتراتيجية للنهــوض بالقطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة،
وتعزيــز الوعــي المجتمعــي ،وبخاصــة أصحــاب المشــاريع والريادييــن ،بأهميــة التأجيــر التمويلــي فــي توفيــر التمويــل
الــازم لمشــاريعهم .وقــدم تــم افتتــاح معــرض لشــركات التأجيــر التمويلــي فــي هــذا اليــوم ،وتــم مــن خاللــه تقديــم
توضيــح حــول الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا هــذه الشــركات .ويأتــي تنفيــذ هــذا اليــوم المتخصــص تتويجــً للقــاء
مــا بيــن الهيئــة وغرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس الــذي هــدف إلــى بحــث ســبل التعــاون المســتقبلي بيــن الطرفيــن،
وشــكل بدايــة لحملــة شــاملة ســتنفذها هيئــة ســوق رأس المــال فــي محافظــات الوطــن ،وبالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف
التجاريــة ،حــول أهميــة التأجيــر التمويلــي كإحــدى أدوات التمويــل غيــر المصرفــي ،ومــا يوفــره مــن خدمــات تمويليــة
ألصحــاب الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ورياديــي األعمــال.
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الشمول المالي
منــذ إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي ،فــي
أواخــر العــام  ،2018والهيئــة تعمــل علــى تعزيــز الشــمول
المالــي مــن خــال القيــادة المشــتركة مــع ســلطة النقــد
للجنــة الوطنيــة التــي ُشــكلت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء،
وبمشــاركة القطاعــات الماليــة ذات العالقــة كافــة ،لتوجيــه
الجهــود والمبــادرات الراميــة إلــى زيــادة نســبة الشــمول
المالــي فــي فلســطين ،والبالغــة  ،%36لتصبــح %50
مــع نهايــة العــام  ،2025وذلــك مــن خــال تطبيــق الخطــة
الخاصــة باالســتراتيجية.
وقــد تــم خــال العــام  2019االنتهــاء مــن تطويــر ورفــد
الموقــع اإللكترونــي للشــمول المالــي ،وتغذيتــه بالبيانــات
والمعلومــات ،وذلــك تمهيــدًا إلطالقــة فــي العــام ،2020
حيــث يشــكل الموقــع منصــة لجميــع المعلومــات
والبيانــات ذات العالقــة بالشــمول المالــي ،ونقطــة تواصــل
تفاعليــة مــع الجمهــور الفلســطيني ،ومــن جهــة أخــرى،
يجــري العمــل علــى تطويــر قاعــدة بيانــات مركزيــة خاصــة
بمؤشــرات الشــمول المالــي ،وبشــكل خــاص تقــوم الهيئــة
بتطويــر منتجــات وخدمــات ماليــة مــن شــأنها تعزيــز
الشــمول المالــي مثــل التأميــن متناهــي الصغــر ،وغيــره
مــن المنتجــات التــي تســتهدف الفئــات المعنيــة بالشــمول
المالــي فــي المجتمــع ،كمــا تعمــل الهيئــة علــى مراجعــة
وتطويــر األطــر القانونيــة الناظمــة لعمــل قطاعاتهــا،
لتكــون أكثــر مالءمــة لمتطلبــات الشــمول المالــي ،إضافــة
إلــى تنفيذهــا للمبــادرات الخاصــة ببنــاء قــدرات المواطنيــن
والمجتمــع الفلســطيني ككل ،كحملــة التأميــن الشــاملة
التــي أطلقتهــا الهيئــة فــي بدايــة العــام.
وعلــى المســتوى اإلداري ،فقــد عملــت اللجنــة الفنيــة
المنبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة علــى تشــكيل ســت
مجموعــات عمــل متخصصــة ،وهــي كالتالــي:
• مجموعة عمل النوع االجتماعي
• مجموعة عمل تطوير المنتجات والخدمات
• مجموعة عمل اإلعالم االقتصادي
• مجموعة عمل التكنولوجيا المالية ()Fintech
• مجموعــة عمــل تطويــر القــدرات والمهــارات الماليــة
للمواطنيــن
•مجموعــة عمــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
ومتناهيــة الصغــر
وتتكــون المجموعــات مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة
باالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي؛ مــن جهــات
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حكوميــة ،ومؤسســات ،ومجتمــع مدنــي ،وجهــات محليــة
وماليــة عديــدة ،كمــا تــم تطويــر شــروط مرجعيــة خاصــة
بــكل مجموعــة تحــدد إطــار المســؤوليات والمهــام
المطلوبــة منهــا ،بمــا يتوافــق وتخصصهــا ،وأطلــق العمــل
بالمجموعــات فــي بدايــة العــام  ،2019حيــث ســتعمل هــذه
المجموعــات علــى المســاهمة فــي تنفيــذ الخطــة المنبثقــة
عــن االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي.

وعقــدت اللجنــة الوطنيــة فــي نهايــة العــام  2019اجتماعهــا
الثالــث الــذي ناقــش فيــه وأقــر تقريــر اإلنجــاز الســنوي الخــاص
باالســتراتيجية ،والــذي يوضــح ســير العمــل فــي تنفيــذ
متطلبــات خطــة عمــل االســتراتيجية للعــام األول ،وبمــا
يشــمل األنشــطة والبرامــج الخاصــة بالقطاعيــن المالــي
المصرفــي وغيــر المصرفــي التــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل
ســطلة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال خــال الفتــرة
الســابقة ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــمول المالــي فــي
فلســطين ،وتســاهم فــي تحقيــق أهــداف االســتراتيجية.
وقــد تطــرق تقريــر اإلنجــاز ،أيضــً ،إلــى مخرجــات مجموعــات
العمــل المتخصصــة التــي تــم تشــكيلها مــن أعضــاء
متخصصيــن مــن مؤسســات وشــركات عــدة ،لتشــمل
القطاعيــن العــام والخــاص ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي،
لتســاهم ،بشــكل أساســي ،فــي تنفيــذ متطلبــات خطــة
عمــل االســتراتيجية واألنشــطة الخاصــة بهــا.
ومــن الجديــر ذكــره أن فلســطين تعــد مــن أوائــل الــدول
العربيــة التــي عملــت علــى إنشــاء اســتراتيجية وطنيــة
للشــمول المالــي ،وفقــً للمعاييــر والممارســات الدوليــة
الفضلــى .ويســهم الشــمول المالــي ،بشــكل مباشــر،
فــي تحقيــق االســتقرار المالــي والنمــو االقتصــادي للــدول،
وذلــك مــن خــال إدمــاج فئــات المجتمــع وشــرائحه كافــة
بالنظــام المالــي الرســمي ،وحمايــة حقوقهــم ماليــً ،وإتاحــة
التمويــل للشــركات والمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيرة
والمتوســطة.

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
تمــارس الهيئــة مهامهــا 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 تشــرف 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 ،التــي تمــارس أعمــال التأميــن
دون ترخيــص مــن قبــل الهيئــة.
أمــا فــي قطــاع األوراق الماليــة ،فــا يــزال أحــد أهــم التحديــات
التــي يواجههــا قطــاع األوراق الماليــة ضعــف نمــو أحجــام
التــداول ،وذلــك نتيجــةً لالنعكاســات الســلبية التــي
تفرضهــا الظــروف السياســية واالقتصاديــة فــي فلســطين،
والتقلبــات الجيوسياســية التــي شــهدتها ،ومــا زالــت
العديــد مــن الــدول العربيــة تشــهدها ،والتــي علــى أثرهــا
نــزح العديــد مــن المســتثمرين المحلييــن إلــى االســتثمار
فــي البورصــات الخارجيــة ،أو التوجــه نحــو بدائــل اســتثمارية
محليــة أخــرى .ولعــل أبــرز هــذه البدائــل هــي القطــاع
المصرفــي والقطــاع العقــاري ،فمــا زال القطــاع المصرفــي
جاذبــً ،وبشــكل كبيــر ،لالدخــارات الفرديــة لــدى المواطنيــن،
ســواء أكان ذلــك مــن خــال الودائــع أم التســهيالت
الممنوحــة لألفــراد ،حيــث تشــير البيانــات إلــى نمــو ودائــع
العمــاء وصافــي التســهيالت االئتمانيــة للقطــاع المصرفــي
الفلســطيني خــال الســنوات الخمــس الماضيــة .فضــ ً
ا
علــى ذلــك ،فقــد واجهــت شــريحة واســعة مــن المتعامليــن،
خــال العــام  ،2019شــحًا في الســيولة نتيجــة ألزمة المقاصة،
واحتجــاز أمــوال الضرائــب مــن قبــل دولــة االحتــال ،وبخاصــة
أن الجــزء األكبــر مــن المســتثمرين فــي بورصــة فلســطين
هــم مســتثمرون محليــون غالبيتهــم مــن األفــراد.

بالتزامــن مــع مــا ذكــر ،أثــرت العوامــل الداخليــة الخاصــة علــى
بورصــة فلســطين ،والمتمثلــة بانحســار أنشــطة التــداول
فــي عــدد محــدد مــن أســهم الشــركات المدرجــة ،والتراجــع
بنســبة األســهم الحــرة لجميــع األوراق الماليــة المدرجــة فــي
البورصــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة ،وارتفــاع تكلفــة
التــداول فــي البورصــة ،ال ســيما أن فلســطين تعــد األعلــى
مــن حيــث تكلفــة عمولــة التــداول (إذا مــا أضيفــت إليهــا
ضريبــة القيمــة المضافــة) وذلــك مــن بيــن الــدول العربيــة،
ـوع آخــر أمــام القطــاع.
األمــر الــذي شــكل برمتــه تحديــً مــن نـ ٍ
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 ،%60
فهــو ضمــن ســيطرة 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.
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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 أموالهــا فــي عمليــة اإلقــراض العقــاري دون الحاجــة
إلــى إعــادة تمويــل هــذه القــروض ،وســيكون مــن الصعــب
علــى شــركات تمويــل الرهــن العقــاري فــي الســوق األولــي
المنافســة .كمــا تمنــح البنــوك المقترضيــن ألغــراض
اإلقــراض العقــاري أســعار فائــدة قريبــة مــن ســعر فائــدة إعادة
التمويــل المقــدم مــن شــركة إعــادة التمويــل .أمــا بخصــوص
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  %30فقــط 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 معاييــر
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)،
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ولكــن مــع وجــود محــددات علــى اســتخدامات األرض ،قــد
تصبــح القيمــة فــي حدودهــا الدنيــا ،وأحيانــً فــي األراضــي
القريبــة مــن نقــاط عســكرية إســرائيلية تصبــح صفــرًا.
وقــد قامــت الهيئــة فــي العــام  2019بإنهــاء العمــل علــى
نمــوذج التخميــن الموحــد ،وتــم تعميمــه مــن قبــل ســلطة
النقــد علــى المصــارف كافــة ،وبالتالــي يســتخدم المخمنــون
العقاريــون نمــوذج التخميــن الموحــد فــي عمليــات
التخميــن .ويحتــوي نمــوذج التخميــن الموحــد علــى أقســام
تتعلــق بمعلومــات طلــب التخميــن ،ووصــف دقيــق للعقــار،
وموقعــه ،ووجــود الخدمــات والبنيــة التحتيــة ،والمنهجيــات
العلميــة لعمليــة التخميــن ،واألســباب والمســببات لقــرار
القيمــة ،وضــرورة إرفــاق ســندات التســجيل ومخطــط
للموقــع .وبالتالــي ،تصبــح آليــة التخميــن موحــدة مــا بيــن
المخمنيــن ولصالــح البنــوك ،مــع التخفيــف مــن المخاطــر
التــي قــد تحــدث فــي الوصــول إلــى القيمــة نتيجــة الختــاف
التقاريــر ،ونتيجــة لهــذا النمــوذج ،يكــون مســتوى التقاريــر
أعلــى مــع قــدرة أعلــى علــى المقارنــة مــا بيــن التقاريــر.
هنــاك مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق توســع نشــاط
التأجيــر التمويلــي فــي القطاعــات اإلنتاجيــة والعقاريــة
واإلنشــائية ،يأتــي فــي مقدمتهــا عــدم اكتمــال البيئــة
القانونيــة المالئمــة والمنظمــة لعمــل هــذه القطاعــات ،بمــا
يشــمل آليــة عمــل النشــاط وخصوصيتــه ،وبخاصــة تلــك
المتعلقــة بتعليمــات تســجيل األصــول المؤجــرة تأجيــرًا
تمويليــً (والمــال غيــر المنقــول) ،وعــدم وجــود تعليمــات
بمــا يخــص اســتفادة المؤجــر مــن اإلعفــاءات الممنوحــة
للمســتأجر؛ كاإلعفــاء الجمركــي لالســتثمار ،أو ذوي
االحتياجــات الخاصــة.
كمــا تواجــه شــركات التأجيــر التمويلــي العاملــة فــي
فلســطين صعوبــة فــي الوصــول إلــى مصــادر تمويــل
مســتدامة ،للمســاهمة فــي التوســع بعملياتهــا ،إضافــةً إلى
عــدم توفــر الوعــي التــام بهــذا الخيــار التمويلــي وأهميتــه
بيــن المواطنيــن وأصحــاب المشــاريع.
وفيمــا يخــص قطــاع التأميــن ،وعلــى الرغــم مــن التحســن
الذي طرأ على مؤشــرات قطاع التأمين المالية والتشــغيلية
خــال األعــوام الماضيــة ،فــإن هــذا القطــاع مــا زال يواجــه عــددًا
مــن التحديــات التــي تحــد مــن إمكانيــة زيــادة مســاهمته فــي
الناتــج المحلــي ،وزيــادة قدرتــه فــي المســاهمة فــي توفيــر
فــرص عمــل جديــدة ،وبالتالــي زيــادة تطــوره ونموه بالشــكل
المأمــول .ولعــل مــن أبــرز هــذه التحديــات ،صغــر حجــم ســوق

التأميــن ،واســتمرار تركــز المحفظــة التأمينيــة بتأمينــات
المركبــات والتأميــن الصحــي اللذيــن يشــكالن مــا يقــارب
مــن  %79.1مــن إجمالــي المحفظــة ،إضافــة إلــى اســتمرار
تكبــد خســائر فــي فــرع التأميــن الصحــي.
ولعــل مــن التحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن أيضــً،
ارتفــاع مســتويات الذمــم المدينــة المرتبطــة أساســً
بالوضــع االقتصــادي العــام ،وبالقــدرة الشــرائية للمواطــن
الفلســطيني ،وانتشــار ثقافــة البيــع اآلجــل الــذي يثقــل
كاهــل شــركات التأميــن فــي أخــذ المخصصــات واإلجــراءات
الالزمــة لتطبيــق المعاييــر الدوليــة الجديــدة ،إلعــداد
التقاريــر الماليــة ( ،)IFRS17و( ،)IFRS9إضافــة إلــى ضعــف
إدراك المواطــن ألهميــة التأميــن ،وضعــف برامــج التوعيــة
التأمينيــة ،مــا يحــول دون قيــام شــركات التأميــن بتقديــم
منتجــات تأمينيــة جديــدة ،أو التوجــه نحــو منتجــات التأميــن
المتناهــي الصغــر.

وفــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة العامــة ،ومحــددات تنــوع
االســتثمارات المتاحــة فــي الســوق الفلســطيني ،تتركــز
معظــم اســتثمارات شــركات التأميــن فــي القطــاع العقــاري،
األمــر الــذي يشــكل تحديــً إضافيــً لقطــاع التأميــن فــي تنويــع
اســتثمارات الشــركات ،وضمــان تحقيــق العوائــد الماليــة
المتوقعــة منهــا ،إضافــة إلــى ســرعة توفيــر الســيولة الالزمــة
عنــد الحاجــة لــدى بعــض شــركات التأميــن.
ومــن التحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن ،أيضــً ،وبخاصــة
فــي ظــل تســارع وتيــرة الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة ،عــدم
وجــود إطــار قانونــي ينظــم هــذه الخدمــات التــي بــدأت تدخــل
إلــى الســوق الفلســطيني؛ مثــل خدمــات الدفــع اإللكترونــي،
والتخصيــم ،وغيرهــا مــن األدوات الماليــة الجديــدة ،األمــر الــذي
يتطلــب توفيــر أرضيــة قانونيــة لدخــول هــذه الخدمــات لقطــاع
التأميــن وتنظيــم عملهــا.
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البيئة القانونية والتنظيمية
ـام جديــد اجتــازه قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني،
عـ ٌ
تســارعت فيــه األحــداث المحليــة وأثــرت بــه المتغيــرات
اإلقليميــة والعالميــة ،األمــر الــذي انعكــس حكمــً علــى
أداء القطــاع فــي العــام  2019مقارنــة مــع العــام ،2018
حيــث انخفــض مؤشــر القــدس بمــا نســبته  %0.6ليغلــق
عنــد حاجــز  526نقطــة ،وتراجعــت بمــا نســبته حوالــي
 %23كل مــن أعــداد وقيــم األوراق الماليــة المتداولــة،
واســتمر إحجــام شــريحة واســعة مــن المســتثمرين عــن
التــداول ،واتّخــاذ التعامــل بــاألوراق الماليــة ليكــون الخيار
االســتثماري األفضــل لهــم ،حيــث تدنــت نســبة عــدد
الصفقــات المنفــذة بمــا نســبته  .%16.4وعلــى الرغــم
مــن الصعوبــات والتحديــات كافــة ،فقــد ارتفعــت القيمــة
الســوقية للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي
البورصــة بنســبة  ،%0.6النســبة التــي قــد يجدهــا القارئ
متواضعــة ،إال أنهــا مقيــاس يســتدل مــن خاللــه علــى
مــدى قــدرة شــركاتنا الفلســطينية علــى االســتمرار
والتكيــف علــى الرغــم مــن األزمــات كافــة.
وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات كافــة ،فقــد
حققــت الهيئــة خــال العــام  ،2019ومــن خــال اإلدارة
العامــة لــأوراق الماليــة ،عــددًا مــن اإلنجــازات المهمــة،
حيــث تــم إصــدار عــدد مــن التشــريعات الناظمــة لقطــاع
األوراق الماليــة ،وتطويــر وســائل رقابيــة وإجــراءات
هدفــت بمجملهــا إلــى ضمــان اســتقرار الســوق وضبــط
مخاطــرة ،وذلــك بمــا يتناســب مــع المتطلبــات اإلشــرافية
الخاصــة بالهيئــة ،ووفقــً ألفضــل الممارســات المعمــول
بهــا لــدى الهيئــات الرقابيــة النظيــرة.

التطورات خالل العام 2019
تــم خــال العــام  2019إصــدار التعليمــات رقــم ( )1لســنة
 2019الخاصــة بالتعامــل في األوراق المالية ،والتعليمات
رقــم ( )2لســنة  2019المتعلقــة بترخيــص الحافــظ
األميــن ،والموافقــة علــى طلــب بورصــة فلســطين
بتخفيــض كفالــة ســقف التــداول للشــركات األعضــاء
إلــى نصــف مليــون دوالر أمريكــي ،هــذا وتــم الشــروع
بتحديــث تعليمــات أخــرى مــن المتوقــع إصدارهــا خــال
العــام الحالــي .2020

مــن ناحيــة أخــرى ،وفــي ظل ســعي اإلدارة العامــة لألوراق
الماليــة إلــى تطويــر أنظمــة رقابــة إلكترونيــة ،تــم خــال
العــام اســتحداث تقاريــر رقابيــة مطــورة داخليــً مــن
قبــل موظفــي الرقابــة علــى التــداول ،مبنيــة جميعهــا
علــى حصيلــة خبراتهــم فــي مجــاالت التــداول ،والحفــظ
المركــزي لــأوراق الماليــة.
أمــا علــى صعيــد جهــود اإلدارة العامــة لــأوراق الماليــة
فــي تلبيــة المتطلبــات التشــريعية الخاصــة بمكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،واالســتعداد المرتقــب
لعمليــة التقييــم المتبــادل لدولــة فلســطين ،فقــد تــم
تطويــر أوراق عمــل وملفــات مخاطــر خاصــة بمكافحــة
عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،مــن خــال
المؤسســات العاملــة فــي قطــاع األوراق الماليــة ،حيــث
تــم تنفيــذ أول تفتيــش متخصــص بمكافحــة عمليــات
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى الشــركات الماليــة
األعضــاء وبورصــة فلســطين .وبالتــوازي مــع ذلــك ،فقــد
بــادرت اإلدارة إلــى صياغــة مقترحــات استرشــادية عملــت
علــى ترجمــة مؤشــرات االشــتباه الــواردة فــي تشــريعات
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وذلــك ضمــن
معاييــر رقميــة محــددة تقــوم الشــركات األعضــاء
بأتمتتهــا.

الخدمات المقدمة للقطاع

•

الترخيص

مــن مهــام الهيئــة الرئيســية ترخيــص نشــاطات
وأعمــال األوراق الماليــة ،بمــا يســاهم فــي المحافظــة
علــى ســامة التعامــل فــي قطــاع األوراق الماليــة،
وحمايــة 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  2019فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:
الشركة

األعمال والنشاطات المالية المرخصة
الوساطة المالية لحساب الغير

الهدف االردن فلسطين لألوراق المالية

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 ،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

وكيل إصدار
خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان ،سوق دبي المالي ،سوق أبو ظبي لألوراق المالية،
سوق المملكة العربية السعودية ،السوق األمريكي
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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 .السوق األمريكي
الوساطة المالية لحساب الغير
مدير إصدار

العربي جروب لالستثمار

أمين إصدار
خدمات الوساطة المالية:
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
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•

اإلصدارات

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 تقــوم
بهــا الشــركة المصــدرة عنــد إصــدار األوراق الماليــة لغــرض
تمويــل مشــاريعها وخطتهــا المســتقبلية؛ إمــا عــن
طريــق رفــع رؤوس أموالهــا بإصــدار األســهم ،وإمــا عــن

طريــق االقتــراض بإصــدار الســندات.
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
ّ
تمكــن المســتثمر
أنهــا ال تتضمــن معلومــات جوهريــة
مــن اتّخــاذ قــراره االســتثماري .وفــي حــال تضمنــت 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 عشــرة شــركات مســاهمة عامــة عــن طريــق توزيــع أســهم مجانيــة ،مــن خــال رســملة
االحتياطــي االختيــاري و/أو األربــاح المــدورة ،وهــي علــى النحــو التالــي:
الشركة

عدد األسهم

البنك اإلسالمي العربي

9,919,252

البنك اإلسالمي الفلسطيني

3,000,000

بنك فلسطين

4,000,000

بنك القدس

6,602,083

بنك االستثمار الفلسطيني

3,000,000

البنك الوطني

3,000,000

العربية الفلسطينية لالستثمار

5,500,000

المجموعة األهلية للتأمين

14,000,000

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

414,000

العالمية المتحدة للتأمين

960,000

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

عدد األسهم

العربية الفلسطينية لالستثمار

1,500,000

40
9

•

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 :2019

•

التقارير الدورية

آخر موعد
لإلفصاح

الشركات
المدرجة

الشركات
الملتزمة

نسبة
االلتزام

البيانات المالية األولية للعام 2018

2019/2/17

48

43

%89.6

التقارير السنوية للعام 2018

2019/3/31

48

39

%81

البيانات المالية للربع األول 2019

2019/4/30

48

42

%87.5

التقارير نصف السنوية للعام 2019

2019/8/22

48

42

% 87.5

البيانات المالية للربع الثالث 2019

2019/10/31

48

45

%96

الرقــــابــــــة على عمـلـيـــــــــات الســـــــــوق

تتــم الرقابــة علــى التــداول فــي بورصــة فلســطين
اســتنادًا إلــى قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )12لســنة
 ،2004وفــي حــال تــم اكتشــاف أي ســلوك ال ينســجم
وســامة التعامــل العــادل ،يقــوم قســم الرقابــة علــى
التــداول بإجــراءات مخاطبــة الجهــة المتســببة لتجنــب
هــذا الســلوك ،بحيــث يســتند عمــل القســم إلــى إجــراء
تحليــل موســع للعمليــات التي يشــتبه بوجــود مخالفات
فيهــا ،ودراســة تعامــات األطــراف ذات العالقــة ،وتتبــع
الســلوك غيــر االعتيــادي ألحجــام وأســعار تــداول األوراق
الماليــة ،وعنــد تأكيــد المخالفــة ،يتــم الســير بإجــراءات
التنبيــه وإشــعار الجهــة المخالفــة ،وإتمــام اإلجــراءات
القانونيــة بتلــك المخالفــة أصــوالً .كمــا يشــرف قســم
الرقابــة علــى التــداول علــى أعمــال بورصــة فلســطين
ومركــز اإليــداع والتحويــل فيهــا بشــكل مباشــر ،وذلــك
مــن خــال الفحــص المســتمر لعملياتــه اليوميــة ،بمــا
فيهــا عمليــات التحويــل المســتثناة مــن التــداول عبــر
نظــام التــداول اإللكترونــي ،والعمليــات المنفــذة علــى
رأســمال الشــركات المدرجــة.

خــال العــام  ،2019توافقــت أنظمــة تقاريــر الهيئــة
الرقابيــة ونظــام الرقابــة اإللكترونــي لــدى البورصــة
ـدد مــن اإلنــذارات الرقابيــة ،وذلــك نتيجــة لبعــض
علــى عـ ٍ
الســلوكيات والتعامــات التــي تمــت علــى بعــض األوراق
الماليــة المدرجــة ،وتمــت معالجــة هذه اإلنــذارات من قبل
دائــرة الرقابــة علــى عمليات الســوق ،بالتنســيق مع إدارة
العمليــات لــدى بورصــة فلســطين .وأهــم اإلجــراءات
التــي تــم اتخاذهــا خــال العــام  2019بخصــوص التعامــل
مــع اإلنــذارات الرقابيــة ،اإلنــذار الرقابــي المتضمــن التأثيــر
علــى أســعار إغــاق األوراق الماليــة ،حيــث تــم إلغــاء األثــر
الســعري  9مــرات نتيجــة للتغيــر المفاجــئ فــي ســعر
إغــاق الورقــة الماليــة خــال الدقائــق الخمــس األخيــرة
مــن جلســة التــداول ،بحيــث تأتــي معالجــة إلغــاء األثــر
الســعري لتعزيــز شــفافية التــداول أمــام المســتثمرين،
وحمايــة حقــوق المتعامليــن فــي الورقــة الماليــة.
وانســجامًا مــع جهــود الهيئــة لتطويــر بنيتهــا الرقابيــة
اإللكترونيــة ،تــم اســتحداث جملــة مــن التقاريــر الرقابيــة،
التــي تســتند إلــى تتبــع التعامــات المتقاربــة ضمــن
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فتــرات زمنيــة محــددة ،والتعامــات التــي يكثــر تقابــل
المســتثمرين فيهــا ،والتعامــات التــي تقابلــت مــن
خــال الشــخص المفــوض نفســه ،إضافــة إلــى تقاريــر
تعمــل علــى رصــد التعامــات غيــر الطبيعيــة ،وذلــك
علــى أســاس ربــط معــدل قيمــة تعامــات المســتثمر
التاريخيــة خــال فتــرة معينــة مــع قيمــة تعامالتــه
اليوميــة ،وأخــرى خاصــة بالتعليــم الســعري للصفقــات
المنفــذة خــال الدقائــق الخمــس األخيــرة لجلســة
التــداول ،وتقاريــر رقابيــة أخــرى جــاري العمــل عليهــا،
بحيــث تخــدم هــذه التقاريــر ك ً
ال مــن عمليــات الرقابــة
علــى التــداول ،وعمليــات مكافحــة غســل األمــوال
آن واحــد.
وتمويــل اإلرهــاب فــي ٍ

•

التحـــليــــل المــــــالي والمالءة المــاليـة
لشــركـــــات األوراق المـــاليــة

يعمــل قســم التحليــل المالــي علــى المتابعــة الدوريــة
لتقاريــر المــاءة الماليــة لشــركات األوراق الماليــة
األعضــاء؛ بهــدف التأكــد مــن التزامهــم بقانــون األوراق
الماليــة وتعليمــات المــاءة الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة،
وذلــك بمــا يضمــن الحفــاظ علــى ســامة واســتقرار
أوضــاع شــركات األوراق الماليــة األعضــاء ،والحفــاظ علــى
أمــوال وحقــوق المســتثمرين لديهــا .وانســجامًا مــع
االســتراتيجية التــي تبنتهــا الهيئــة ،والمتمثلــة فــي
تطويــر تشــريعاتها لتكــون وفــق أفضــل الممارســات

العالميــة ،قــام قســم التحليــل المالــي ،خــال العــام
 ،2019بتوجيــه مــوارده باتجاهيــن؛ األول يتمثــل فــي
بــدء تطويــر بيئــة (مركزيــة إلكترونيــة لمخاطــر العمــاء)،
حيــث تــم إعــداد وصــف للمشــروع ،ومتابعــة الشــركات
الماليــة األعضــاء فــي تحديــث أنظمتهــا المحاســبية
لتتماشــى والتطويــر المنشــود ،والثانــي يتثمــل فــي
إعــداد مراجعــة شــاملة للتعليمــات الناظمــة لــه ،مــن
المتوقــع إصدارهــا خــال الربــع األول مــن العــام .2020

•

التفتيش على شركات األوراق المالية

شــهد العــام  2019نقلــة نوعيــة فــي مجــال التفتيــش،
ليشــمل ،إضافــة إلــى التفتيــش المبنــي علــى المخاطــر،
التفتيــش المتخصــص بمكافحة عمليات غســل األموال
وتمويــل اإلرهــاب ،ومــا تبعــه ذلــك مــن تهيئــة لبرامــج
وأوراق عمــل وملفــات مخاطــر متخصصــة تــم بناؤهــا
وفــق معاييــر رقابيــة مشــددة اســتندت إلــى عــدد مــن
المعاييــر ،أبرزهــا تصنيــف مخاطــر العمــاء ،والتحقــق
مــن المســتفيد الحقيقــي وإجــراءات الشــركات الماليــة
األعضــاء بفحــص مصــدر أمــوال العمــاء ،إضافــة إلــى
تأهيــل ضبــاط االمتثــال والتحقــق مــن اســتقالليتهم
وإجــراءات عملهــم.
وإضافــة إلــى جــوالت التفتيــش المتخصصــة بقضايــا
معينــة ،تــم تنفيــذ  16زيــارة تفتيــش رســمية علــى
الشــركات الماليــة األعضــاء خــال العــام  2019للوقــوف

ـاء علــى مصفوفــة المخاطــر التــي تــم إعدادهــا ،وبواقــع جولتــي تفتيــش لــكل شــركة ،إضافــة
علــى أوضاعهــا ،وذلــك بنـ ً
إلــى جولــة تفتيــش بورصــة فلســطين األولــى مــن نوعهــا فــي هــذا المجــال.
اسم الشركة

تاريخ الجولة األولى

تاريخ الجولة الثانية

شركة العربي جروب لالستثمار

2019/2/19

2019/12/29

الشركة الوطنية لألوراق المالية

2019/3/5

2019/12/11

شركة الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

2019/3/19

2019/9/30

الشركة المتحدة لألوراق المالية

2019/4/1

2019/8/20

الشركة العالمية لألوراق المالية

2019/4/2

2019/10/21

شركة الوساطة لألوراق المالية

2019/4/15

2019/11/19

شركة سهم لالستثمارات المالية

2019/4/16

2019/11/11

شركة لوتس لالستثمارات المالية

2019/4/29

2019/9/9

بورصة فلسطين
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2019/7/2

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

مؤشر القدس

مــع نهايــة العــام  ،2019أغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز  526نقطــة ،مســج ً
ال انخفاضــً نســبته  %0.6عــن إغالقــه فــي
نهايــة العــام  ،2018والبالــغ  529.4نقطــة.
ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام .2019

الفترة

مؤشر القدس

التغير مقارنة بالربع
السابق ()%

التغير مقارنة بـ )%( 2018/12/31

2018/12/31

529.4

----

----

2019/3/31

530.5

0.2

0.2

2019/6/30

519.8

2.0 -

1.8 -

2019/9/30

517.7

0.4 -

2.2 -

2019/12/31

526.0

1.6

0.6 -

وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام :2019

2019
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ب .نشاط السوق
يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين  2018و:2019
نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين  2018و 2019

السنة

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد جلسات
التداول

عدد
الصفقات

المعدل اليومي
لقيمة األسهم
المتداولة ()$

القيمة السوقية
()$

2018

185,071,060

353,476,019

243

35,030

1,454,634

3,734,921,019

2019

142,827,719

273,905,762

246

29,276

1,113,438

3,757,501,158

%22.8 -

%22.5 -

%1.2

%16.4 -

%23.5 -

%0.6

يبين الشكل التالي القيمة السوقية للشركات المدرجة ،وقيمة وحجم التداول في بورصة فلسطين للعامين  2018و.2019
حجم التداول وقيمتة في بورصة فلسطين في العامين  2018و 2019
4,500
4,000

3,735

3,758

3,500
3,000
2018
2019

2,500
2,000
1,500
1,000
353

500

274

185

143

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  2018و2019

*

القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين  2018و2019

الـبــنــد

)%( 2018

)%( 2019

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

22.9

23.1

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

2.2

1.7

*تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام .2018
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النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام *2019

الشهر

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد األسهم
المتداولة

عدد الصفقات

عدد جلسات
التداول

مؤشر القدس
(نقطة)

كانون الثاني

33,789,329

19,436,381

2,681

21

531.1

شباط

33,120,370

18,951,204

2,687

20

541.2

آذار

36,352,437

20,569,241

3,330

21

530.5

نيسان

22,290,609

12,623,895

3,614

20

527.6

أيار

14,642,798

9,441,064

2,372

21

525.4

حزيران

10,320,804

5,709,826

1,667

17

519.8

تموز

22,180,717

15,275,562

2,875

23

529.4

آب

7,620,816

4,291,420

1,750

16

523.6

أيلول

20,139,120

11,403,720

2,259

22

517.7

تشرين األول

10,712,596

4,876,096

1,858

23

519.5

تشرين الثاني

48,195,773

13,263,669

2,140

20

521.5

كانون األول

14,540,393

6,985,641

2,043

22

526.0

*يشمل النشاط اإلجمالي الصفقات المنفذة خارج القاعة.

45

ج .حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2019
فيما يلي أحجام التداول للعام  2019موزعة حسب القطاعات الرئيسية:

2019

2019

%6
%15

%21

%25
%19

%29

%41

%30
%4

%10

2019

2019

%5
%11
%13

%27

%21

%12

%32
%30

%43
%6
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د .حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام *2019

قطاع التأمين

الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

15,702,415

6,756,156

2,336

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

219,105

528,946

142

المشرق للتأمين

MIC

598,483

1,449,529

64

التأمين الوطنية

NIC

479,316

1,785,605

154

فلسطين للتأمين

PICO

100,350

397,358

4

التكافل الفلسطينية للتأمين

TIC

72,993

171,987

77

ترست العالمية للتأمين

TRUST

280,659

931,283

88

17,453,321

12,020,865

2,865

المجموع
قطاع الصناعة
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية لصناعة الدهانات

APC

6,361

55,133

14

دواجن فلسطين

AZIZA

340,843

1,394,626

16

بيت جاال لصناعة األدوية

BJP

37,219

126,648

12

بيرزيت لألدوية

BPC

915,589

4,698,359

317

مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODE

4,685

13,216

3

مطاحن القمح الذهبي

GMC

2,217,494

2,369,160

129

سجاير القدس

JCC

698,320

854,553

453

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

640,050

1,849,716

334

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

630

2,211

3

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO

312,903

403,527

184

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

84,176

76,539

113

دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACARE

298,196

1,061,423
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مصانع الزيوت النباتية

VOIC

المجموع

1,395,235

26,551,815

71

6,951,701

39,456,926

1,704

قطاع الخدمات
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

أبراج الوطنية

ABRAJ

16,297

21,378

36

المؤسسة العربيــة للفنـــادق

AHC

157,599

117,928

5

**

ARE

-

-

-

GCOM

-

-

-

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

361,998

766,174

25

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

OOREDOO

9,778,659

8,754,270

2,598

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQAR

3,614

2,222

4

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

5,981,049

35,465,212

4,039

الفلسطينية للكهرباء

PEC

2,176,330

3,083,419

1,649

مصايف رام اهلل

RSR

586,891

2,406,128
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الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSEL

45,732

15,677

116

19,108,169

50,632,408

8,521

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

939,042

1,555,943

580

بنك فلسطين

BOP

21,257,487

45,041,298

3,352

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

7,250,159

13,843,220

1,606

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

3,769,472

4,292,340

662

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

200

980

2

بنك القدس

QUDS

15,793,610

27,874,933

1,909

البنك الوطني

TNB

12,128,474

20,660,211

670

61,138,444

113,268,925

8,781

المجموع
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قطاع االستثمار
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك)

APIC

9,266,924

22,106,192

1,711

العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYA

410,264

297,970

53

المستثمرون العرب

ARAB

3,433

4,107

2

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

1,345,062

365,485

23

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

14,926,698

19,366,423

3,618

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

370,823

868,133

63

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

175,396

593,947

60

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

3,470,467

1,937,799

788

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

5,159,436

10,858,597

152

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

3,047,581

2,127,986

935

38,176,084

58,526,639

7,405

المجموع
* تشمل قيم األسهم المتداولة الصفقات المنفذة خارج القاعة.
** سهم الشركة موقوف عن التداول.
هـ .األسهم النشطة خالل العام 2019

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام :2019

الشركة

الرمز

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد األسهم
المتداولة

عدد
الصفقات

بنك فلسطين

BOP

45,041,298

21,257,487

3,352

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

35,465,212

5,981,049

4,039

بنك القدس

QUDS

27,874,933

15,793,610

1,909

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

26,551,815

1,395,235

71

العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك)

APIC

22,106,192

9,266,924

1,711

البنك الوطني

TNB

20,660,211

12,128,474

670

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

19,366,423

14,926,698

3,618

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

13,843,220

7,250,159

1,606

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

10,858,597

5,159,436

152

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

OOREDOO

8,754,270

9,778,659

2,598

49

و .النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
مع نهاية العام  ،2019لم يحدث أي تغيير على عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغة ( )48شركة.
ويبيــن الجــدول التالــي النتائــج الماليــة للشــركات خــال العــام  ،2019وذلــك اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة الختاميــة المقدمــة مــن
الشــركات إلــى هيئــة ســوق رأس المــال:

الصناعة

البنوك والخدمات المالية

القطاع

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام *2019

الشركة

رمز التداول

العملة

صافي الربح (الخسائر)

البنك اإلسالمي العربي

AIB

دوالر

9,010,282

بنك فلسطين

BOP

دوالر

38,936,722

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

دوالر

14,524,068

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

دوالر

4,521,105

بنك القدس

QUDS

دوالر

11,223,643

البنك الوطني

TNB

دوالر

18,122,438

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

دوالر

596,281

العربية لصناعة الدهانات

APC

دينار

849,284

دواجن فلسطين

AZIZA

دينار

3,941,532

بيرزيت لألدوية

BPC

دوالر

9,518,841

مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODE

دينار

7,183

سجاير القدس

JCC

دينار

144,294

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

دوالر

5,012,972

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

دينار

)(63,398

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO

دينار

446,625

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

دوالر

285,234

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

دينار

6,700,417

دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACARE

دوالر

1,674,817

مطاحن القمح الذهبي

GMC

دينار

815,181

بيت جاال لصناعة األدوية

BJP

دينار

1,373,189
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الخدمات

االستثمار

التأمين

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

دوالر

746,101

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

دوالر

1,565,685

المشرق للتأمين

MIC

دوالر

1,558,955

التأمين الوطنية

NIC

دوالر

7,168,738

فلسطين للتأمين**

PICO

دوالر

--

التكافل الفلسطينية للتأمين

TIC

دوالر

2,101,613

ترست العالمية للتأمين

TRUST

دوالر

4,005,292

العقارية التجارية لالستثمار

AQARIYA

دوالر

632,460

المستثمرون العرب

ARAB

دينار

62,657

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

دوالر

)(281,582

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

دوالر

25,132,000

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

دينار

)(276,106

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

دينار

6,141,999

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

دينار

)(4,594,882

سند للموارد اإلنشائية

SANAD

دوالر

)(966,239

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

دوالر

861,497

العربية الفلسطينية لالستثمار "أيبك"

APIC

دوالر

22,331,295

أبراج الوطنية

ABRAJ

دوالر

1,461,776

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

دينار

)(1,252,342

المؤسسة العقارية العربية***

ARE

دينار

--

جلوبال كوم لالتصاالت***

GCOM

دوالر

--

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

دينار

474,935

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات**

PALAQAR

دينار

--

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

دينار

63,967,000

الفلسطينية للكهرباء

PEC

دوالر

12,450,448

مصايف رام اهلل

RSR

دينار

309,890

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSEL

دوالر

257,175

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

OOREDOO

دوالر

1,123,117

* من واقع البيانات المالية الختامية المدققة.
** لم تصدر البيانات المالية الختامية المدققة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
*** سهم الشركة موقوف عن التداول.
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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.

هــذا القطــاع ،ومتابعــة التقيــد باألنظمــة والتعليمــات
والقــرارات ،واتّخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لضمــان ذلــك.
وقــد حقــق قطــاع التأميــن نمــوًا خــال العــام  2019عــن
ســابقه بلغــت نســبته حوالــي  ،%8.3وشــهد نمــوًا
ملحوظــً مقارنــة مــع الســنوات العشــر الماضيــة؛ أي
منــذ نهايــة العــام  2009وحتــى نهايــة العــام ،2019
بمعــدل نمــو بلــغ  %19ســنويًا ،حيــث ازدادت المحفظــة
ثالثمئــة
مئــة وأربعــة مالييــن دوالر ،إلــى
التأمينيــة مــن
ٍ
ٍ
وثالثــة مالييــن دوالر ( 302.5 – 104.3مليــون دوالر
أمريكــي) خــال هــذه الفتــرة.

وتتولــى اإلدارة العامــة للتأميــن فــي الهيئــة ،اإلشــراف
والرقابــة علــى أعمــال التأميــن ،والعمــل علــى تطويــر
نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2019 -2009

مكونات المحفظة التأمينية

2009

2019

نسبة
التغير ()%

مجموع أقساط تأمين المركبات

60,551,846

204,246,742

237.3

مجموع أقساط التأمين الصحي

16,816,966

35,119,320

108.8

مجموع أقساط تأمين الحريق

6,822,880

14,288,928

109.4

مجموع أقساط التأمين البحري

1,094,914

1,885,616

72.2

مجموع أقساط تأمين الحياة

2,931,514

6,278,096

114.2

مجموع أقساط تأمين العمال

---

24,851,968

--

مجموع أقساط التأمين الهندسي

---

6,074,106

--

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---

4,387,383

--
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مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

---

5,376,909

--

مجموع أقساط التأمينات العامة*

16,086,274

--

--

مجموع أقساط التأمين

104,304,394

302,509,068

190

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

التطورات خالل العام 2019
شــهد العــام  2019العديــد مــن التطــورات التــي
تمــت علــى قطــاع التأميــن ،حيــث تــم إطــاق برنامــج
الشــهادات المهنيــة لقطــاع التأميــن وإطــار الكفــاءات
الخــاص بــه ،مــن خــال التعــاون مــع كل مــن معهــد
البحريــن للدراســات الماليــة والمصرفيــة (،)BIBF
والمعهــد القانونــي البريطانــي ( ،)CIIوجمعيــة إدارة
التأميــن علــى الحيــاة ( ،)LOMAذلــك اســتنادًا إلــى
توجيهــات وقــرارات مجلــس إدارة الهيئــة بأهميــة تعزيــز
وتطويــر القــدرات الفنيــة لقطــاع التأميــن الفلســطيني
وفقــً ألفضــل الممارســات الدوليــة.
ويهــدف هــذا البرنامــج ،بشــكل رئيســي ،إلــى تطويــر
قطــاع التأميــن فــي فلســطين والنهــوض بــه ،مــن خالل
زيــادة ورفــع قــدرات العامليــن فيــه فنيــً اســتنادًا إلــى
شــهادات مهنيــة متخصصــة صــادرة عــن مؤسســات
مرموقــة ذات اختصــاص ،ووفقــً ألفضــل الممارســات
الدوليــة فــي صناعــة التأميــن ،حيــث سيســتخدم إطــار
الكفــاءات لشــهادات التأميــن كمتطلــب مســبق لمنــح
التراخيــص للمهــن التأمينيــة ذات العالقــة ،وبعــض
الوظائــف الفنيــة واإلداريــة فــي شــركات التأميــن.
وقــد تــم بنــاء وتطويــر برنامــج الشــهادات المهنيــة
الخاصــة بقطــاع التأميــن ليســتهدف فئــات عديــدة،
وعلــى مســتويات عــدة .فهــو باألســاس يســتهدف
المســتوى األول للعامليــن فــي شــركات التأميــن
وممتهنــي المهــن التأمينيــة المرخصيــن مــن قبــل
هيئــة ســوق رأس المــال ،حيــث ســتكون مجموعــة مــن
الشــهادات التــي يحتويهــا البرنامــج ،متطلبــً أساســيًا
للحصــول علــى الترخيــص المهنــي مــن قبــل هيئــة
ســوق رأس المــال لمجموعــة مــن المهــن التأمينيــة
والمســاندة لصناعــة التأميــن ،وذلــك مــن خــال إطــار
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الكفــاءات الــذي اعتمدتــه الهيئــة .وعلــى المســتوى
الثانــي ،يمثــل البرنامــج فرصــة للعديــد مــن الفئــات
المســتهدفة مثــل الخريجيــن الجــدد ،ومديــري إدارة
المخاطــر والقانونييــن والمديريــن المالييــن والمدققين
الداخلييــن والخارجييــن الراغبيــن فــي تعزيــز قدراتهــم
فــي مجــاالت صناعــة التأميــن المختلفــة.
وتــم خــال العــام  2019االنتهــاء مــن إعــداد دراســة
إكتواريــة بنــاء علــى تكليــف الهيئــة مــن قبــل مجلــس
الــوزراء الموقــر ،وذلــك بهــدف تحديــد تســعيرة مالئمــة
ومنطقيــة ألقســاط تأميــن الدراجــات الناريــة وفقــً
لقانــون التأميــن وتشــريعاته الثانويــة .وعلــى ضــوء
نتائــج هــذه الدراســة ،تــم رفــع مشــروع تعديــل نظــام
مســتوى األســعار أو التعرفــة الخاصــة بتأميــن المركبــات
وتأميــن العمــل (تعديــل التعرفــة الخاصــة بتأميــن
الدراجــات الناريــة) إلــى مجلــس الــوزراء ،التخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة المناســبة ،والمتوقــع إقــراره خــال العــام
.2020
وعلــى صعيــد آخــر ،تــم خــال العــام  ،2019إطــاق حملــة
توعويــة تســتهدف قطــاع التأميــن فــي فلســطين تحت
اســم «التأميــن حمايــة وأمــان»؛ وهــي حملــة توعويــة
شــاملة خاصــة بقطــاع التأميــن الفلســطيني ،وذلــك
انســجامًا مــع اســتراتيجية الهيئــة بالنهــوض بقطــاع
التأمين الفلســطيني ،وعم ً
ال بتوجيهات مجلس اإلدارة
المباشــرة بضــرورة تعزيــز الثقــة مــا بيــن المواطنيــن
ومــزودي الخدمــات التأمينيــة فــي فلســطين ،التــي
امتــدت علــى مــدار ســبعة شــهور ،وشــملت المحافظــات
كافــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهدفــت،
بشــكل أساســي ،إلــى تعزيــز الوعــي والمعرفــة لــدى

المواطــن الفلســطيني بأهميــة التأميــن ،والمنتجــات
والخدمــات التــي يقدمهــا قطــاع التأميــن الفلســطيني،
وتعريــف المواطنيــن بآليــة اســتخدامها واالســتفادة
منهــا بالطريقــة المثلــى ،واألهــم مــن ذلــك حمايــة
حقــوق المواطنيــن والمتعامليــن مــع قطــاع التأميــن،
مــن خــال تعزيــز الوعــي والمعرفــة التأمينيــة لديهــم
وتعريفهــم بــدور الهيئــة الرقابــي علــى قطــاع التأميــن
الفلســطيني.
كذلــك تــم ،خــال العــام  ،2019ربــط جميــع شــركات
التأميــن بنظــام االســتعالم االئتمانــي الموحــد مــع
ســلطة النقــد الفلســطينية ،ويأتــي ذلــك تتويجــً
للجهــود التــي بذلــت فــي حث الشــركات علــى االنضمام
إلــى نظــام االســتعالم االئتمانــي الموحــد الصــادر عــن
ســلطة النقــد ،واالســتفادة مــن المزايــا التــي يقدمهــا
هــذا النظــام لشــركات التأميــن ،األمــر الــذي يســهم فــي
تعزيــز اســتقرارها وســامة اســتدامتها الماليــة وتعزيــز
نســب الســيولة لديهــا ،وتمتيــن قــدرة شــركات التأميــن
علــى مواجهــة وإدارة األخطــار االئتمانيــة المرتبطــة
بعملهــا ،مــا ينعكــس إيجابــً علــى الوفــاء بالتزاماتهــا
التأمينيــة.
وفــي إطــار ســعي الهيئــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة
للعمليــات الفنيــة وأتمتتهــا ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق
بالحــوادث المروريــة ،عملــت الهيئــة علــى تنظيــم
زيــارة اســتطالعية لســوق التأميــن األردنــي بمشــاركة
جميــع األطــراف ذات العالقــة بالعمليــة المروريــة فــي
فلســطين؛ مثــل اإلدارة العامــة لشــرطة المــرور،
وســلطة الترخيــص فــي وزارة النقــل والمواصــات،
ونيابــة مكافحــة الجرائــم المروريــة ،إضافــة إلــى شــركات
التأميــن ،واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن،
والصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث
الطــرق ،وذلــك بهــدف االطــاع علــى التجربــة األردنيــة
فــي إصــدار مخططــات الحــوادث المروريــة إلكترونيــً
( ،)E Krokaاألمــر الــذي مكــ ّــن شـركـــات التأميــن األردنيــة
مـــن االطـــاع علــى جميـــع الحـــوادث المســجلة لديـــها
بشــكل فــوري ( ،)On–Lineوذلــك لحظــة تســجيل
الحــادث مــن قبــل مديريــة األمــن العــام ،األمــر الــذي هــدف
إلــى التعــرف علــى التجربــة األردنيــة فــي هــذا الســياق،
ودراســة إمكانيــة تطبيقهــا فــي فلســطين.

كمــا غطــت العديــد مــن المواضيــع والملفــات ذات
العالقــة مثــل الحــد األدنــى لتعرفــة تأميــن المركبــات
والعمــال ،وإصــدار وثائــق تأميــن المركبــات والعمــال
وفــق الوثيقــة الموحــدة للمركبــات والعمــال ،وفحــص
ادعــاءات التعويــض علــى شــركات التأميــن ،والعديــد
ّ
مــن المهــام الرقابيــة األخــرى.
وقــد تــم تنفيــذ  201مهمــة رقابــة علــى انضبــاط
الســوق ،شــملت المقــرات الرئيســية لشــركات التأميــن،
وفروعهــا ،ووكالءهــا ،ووســطاءها .وتــم اتّخــاذ اإلجراءات
القانونيــة الالزمــة بحــق الجهــات التــي تبيــن ارتكابهــا
مخالفــات ،حيــث شــملت هــذه اإلجــراءات فــرض 30
عقوبــة ماليــة بقيمــة  $31,100دوالر أميركــي ،وفــرض 17
عقوبــة إنــذار ،وفــرض  4عقوبــات إغــاق مكتــب لــوكالء
تأميــن لمــدة شــهر.
وقــد تبنــت الهيئــة إجــراءات واضحــة لمتابعــة الشــكاوى
الــواردة إلــى اإلدارة العامــة للتأميــن خــال العــام ،2019
التــي بلــغ عددهــا  56شــكوى ،تمــت معالجــة وإقفــال
عــدد  51شــكوى ،وعــدد  2مــن الشــكاوى منظــورة
أمــام القضــاء ،وعــدد  3مــن الشــكاوى غيــر مكتملــة
المســتندات مــن قبــل مقدميهــا ،وبالتالــي لــم يتــم
إقفالهــا.
نسب انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية
ال تــزال مســاهمة التأميــن الــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي
متواضعــة ،حيــث بلغــت مــع نهايــة العــام ،%1.9 2019
علــى الرغــم مــن نمــو هــذه النســبة عبــر األعــوام
الخمســة الماضيــة ،اذ تشــير هــذه النســبة «نســبة
االختــراق التأمينيــة» الــى اجمالــي المحفظــة التأمينيــة
منســوبة الــى اجمالــي الناتــج المحلي اإلجمالي باألســعار
الجاريــة ،امــا مــن حيــث الكثافــة التأمينيــة والتــي تشــير
الــى حصــة الفــرد مــن اجمالــي المحفظــة التأمينيــة
(اجمالــي المحفظــة التأمينيــة منســوبة الــى اجمالــي
عــدد الســكان) شــهدت نمــوًا عبــر الســنوات الخمســة
الماضيــة لتصــل مــع نهايــة العــام  2019الــى  60دوالر
أمريكــي.

وعلــى صعيــد ضبــط ســوق التأميــن ،نفــذت دائــرة
انضبــاط الســوق خــال العــام  2019مهــام الرقابــة
الميدانيــة اســتنادا إلــى منهجيــة الرقابــة المبنيــة علــى
المخاطــر ،وامتــدت لتشــمل مناطــق جغرافيــة أوســع،
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فيما يلي جدول يبين نسب االختراق والكثافة التأمينية لألعوام *2019 – 2015

العام

نسبة االختراق التأمينية

الكثافة التأمينية (دوالر أمريكي)

2015

%1.3

37.1

2016

%1.4

44.1

2017

%1.6

53.4

2018

%1.7

56.8

2019

%1.9

60

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية .كما تم استخدام عدد السكان استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني «نتائج التعداد العام للسكان والمساكن» ،سنوات عدة.

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  61مــن أصحــاب المهــن التأمينيــة،
ووســيط تأميــن عــدد  ،6ووكيل/منتــج تأميــن عــدد  ،49وتأميــن مصرفــي عــدد  ،1واعتمــاد موظفيــن لممارســة أعمــال
التأميــن المصرفــي عــدد  ،2وخبيــر معاينــة لتقديــر األضــرار عــدد  ،1وإدارة نفقــات طبيــة وخدمــات تأمينيــة عــدد  ،1ومحقــق
تأميــن عــدد .1
فــي المقابــل ،تــم إلغــاء إجــازات لمهــن تأمينيــة حســب التعليمــات النافــذة بهــذا الخصــوص ،حيــث تــم إلغــاء إجــازات وكالء/
منتجــي تأميــن عــدد  ،22وإلغــاء إجــازة محقــق تأميــن عــدد .1
كما قامت الهيئة بتجديد إجازات المزاولة لشركات التأمين في العام  2019حسب التفصيل التالي:
الشركة

رقم الرخصة

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته
التأمين الصحي

2

شركة المشرق للتأمين

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

التأمين الصحي
3

شركة فلسطين للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
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4

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

5

شركة التأمين الوطنية

7

شركة ترست العالمية للتأمين

8

شركة المجموعة األهلية للتأمين

9

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

تأمين الحياة

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

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

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

تأمين إقراض الرهن العقاري

تأمين الحياة
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

ويوضــح الجــدول التالــي أعــداد وكالء ووســطاء التأميــن وأصحــاب المهــن التأمينيــة المســاندة كمــا فــي
نهايــة العــام :2019
البيان

العدد

وكالء التأمين

267

منتجو التأمين

30

وكاالت (هيئة)

3

وسطاء التأمين

17

وسطاء إعادة التأمين

1

الخبراء االكتواريون

3

المصارف المعتمدة لممارسة أعمال التأمين المصرفي

3

خبراء المعاينة لتقدير األضرار

12

شركات إدارة النفقات الطبية والخدمات التأمينية

6

محققو التأمين

64

58
9

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 2019
أ.

1

بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2019 -2018

(العملة :الدوالر األمريكي)

معلومات عامة
نتائج أعمال قطاع التأمين

البيان

2018

2019

عدد شركات التأمين

10

10

عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

151

160

عدد الموظفين في شركات التأمين

1,401

1,532

عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

271

300

مجموع أقساط تأمين المركبات

184,407,507

204,246,742

مجموع أقساط تأمين العمال

23,565,137

24,851,968

مجموع أقساط التأمين الصحي

34,586,219

35,119,320

مجموع أقساط تأمين الحريق

13,824,848

14,288,928

مجموع أقساط التأمين البحري

1,796,569

1,885,616

مجموع أقساط التأمين الهندسي

5,958,361

6,074,106

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

4,308,065

4,387,383

مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

4,601,928

5,376,909

مجموع أقساط تأمين الحياة

6,321,964

6,278,096

إجمالي أقساط التأمين

279,370,598

302,509,068

إجمالي التعويضات المدفوعة

166,307,996

182,660,629

صافي التعويضات المتكبدة

158,971,394

173,974,813

المصاريف اإلدارية والعمومية*

54,597,762

58,180,291

صافي الربح بعد الضريبة

15,442,849

16,904,603

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

21,105,525

15,818,670

 1البيانات المالية لشركة فلسطين للتأمين لم تحصل على موافقة الهيئة على النشر لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير ،وقد يحدث تغيير جوهري في
بنود مطلوبات عقود التأمين والمخصصات الفنية وربح الفترة واألرباح المدورة وما يتبعه من اية إنعكاسات في اية بنود اخرى.
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ملخص موجودات ومطلوبات قطاع التأمين

إجمالي الموجودات المتداولة

324,386,554

365,483,873

إجمالي الموجودات غير المتداولة

217,044,830

238,841,053

إجمالي االستثمارات

249,330,540

259,946,368

إجمالي الذمم المدينة

84,907,919

98,412,093

صافي الذمم المدينة

68,995,745

78,490,144

ذمم دائنة

24,924,604

33,166,874

إجمالي الموجودات

541,431,384

604,324,926

إجمالي موجودات عقود التأمين

48,830,985

54,736,605

مجموع المطلوبات غير المتداولة

17,695,482

26,583,350

مجموع المطلوبات المتداولة

337,483,380

388,263,368

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

261,035,374

291,765,798

رأس المال المدفوع

90,000,000

94,460,000

االحتياطي اإلجباري

17,132,051

18,507,585

االحتياطي االختياري

10,441,574

11,243,731

التغير في القيمة العادلة للموجودات

21,802,824

15,684,873

األرباح (الخسائر) المدورة

41,863,492

41,500,195

مجموع حقوق الملكية

186,252,522

189,478,208

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

ب .التركز في القطاع
مــا يــزال التأميــن الصحــي وتأميــن المركبــات يســتحوذان علــى النســبة األكبــر مــن قطــاع التأميــن ،وذلــك مــع
ـث شـ ّ
نهايــة العــام  ،2019حيـ ُ
ـكال معــً مــا نســبته  %79.1مــن الحصــة الســوقية فــي القطــاع ،فــي حيــن حافظــت
مختلــف أنــواع المنتجــات التأمينيــة علــى حصــص مســتقرة نســبيًا خــال الســنوات الخمســة الماضيــة .ومــن ناحيــة
أخــرى ،يالحــظ هنــاك تركــزًا واضحــً فــي الحصــص الســوقية بيــن شــركات التأميــن ،حيــث تســتحوذ ثالثــة مــن
أصــل عشــر شــركات عاملــة فــي القطــاع علــى نحــو  %52مــن اجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي قطــاع التأميــن
الفلســطيني وذلــك فــي نهايــة العــام .2019
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ويوضــح الشــكل التالــي توزيــع إجمالــي محفظــة التأميــن البالغــة  302.5مليــون دوالر أمريكــي وفقــً للشــركات العاملــة
فــي فلســطين كمــا هــو فــي :2019/12/31















فيمــا يبيــن الشــكل التالــي توزيــع إجمالــي محفظــة التأميــن البالغــة  302.5مليــون دوالر أمريكــي حســب منتجــات قطــاع
التأميــن كمــا هــو فــي :2019/12/31


















61

ج .الميزانية العمومية المجمعة كما هي في 2019/12/31

(العملة :الدوالر األمريكي)

البيان

المجموع
2018

2019

الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات بالصافي

47,212,102

52,432,877

استثمارات عقارية

82,101,869

93,159,913

مساهمات في شركات حليفة

21,538,073

21,154,765

قروض لجهات ذات عالقة

2,614,291

343,200

استثمارات مالية متوفرة للبيع

32,387,724

31,348,449

استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

16,267,922

20,344,667

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد  12شهرًا

2,420,437

4,430,825

ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

1,265,000

3,196,552

موجودات ضريبة مؤجلة

5,072,137

6,447,977

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

6,165,275

5,981,828

217,044,830

238,841,053

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات مالية للمتاجرة

11,585,701

8,270,319

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية مركبات

2,513,650

3,705,774

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية تأمينات عامة

6,769,893

6,590,598

ادعاءات مبلغ عنها مركبات
موجودات عقود التأمينّ ،

23,442,701

26,244,531

ادعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة
موجودات عقود التأمينّ ،

16,046,216

17,510,062

58,525

685,640

مجموع موجودات عقود التأمين

48,830,985

54,736,605

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

6,325,466

7,256,219

الذمم المدينة

84,907,919

98,412,093

(مخصص ذمم مدينة)

()15,912,174

()19,921,949

ذمم مدينة بالصافي

68,995,745

78,490,144

أرصدة مدينة أخرى

18,034,953

20,692,599

موجودات عقود التأمين على الحياة
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شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

68,703,838

96,663,878

ودائع بنكية

73,818,568

74,959,951

النقد في البنوك والصناديق

26,505,181

23,227,433

استثمارات عقارية متداولة

1,586,117

1,186,725

324,386,554

365,483,873

541,431,384

604,324,926

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

90,000,000

94,460,000

احتياطي إجباري

17,132,051

18,507,585

احتياطي اختياري

10,441,574

11,243,731

655,390

655,390

التغير المتراكم في القيمة العادلة

21,802,824

15,684,873

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()1,842,138

()13,340

أرباح (خسائر) مجمعة

41,863,492

41,500,195

حقوق جهات غير مسيطرة

6,917,381

7,456,110

أسهم خزينة

()174,465

()174,465

حساب المركز الرئيسي

()543,587

158,129

مجموع حقوق الملكية

186,252,522

189,478,208

0

0

عالوة (خصم) اإلصدار

فائض مشتركي صندوق التكافل
المطلوبات غير المتداولة
مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين
قروض طويلة األجل
مطلوبات ضريبية طويلة األجل
ذمم دائنة طويلة األجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة

14,468,951

16,204,880

921,902

2,472,948

2,304,629

4,224,762

0

3,680,760

17,695,482

26,583,350

المطلوبات المتداولة
مطلوبات عقود التأمين
احتياطي أخطار سارية ،مركبات

58,546,703

69,909,430
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احتياطي أخطار سارية ،تأمينات عامة

22,567,881

25,493,490

االحتياطي الحسابي ،تأمينات الحياة

8,583,591

7,940,844

المجموع

89,698,175

103,343,764

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها ،إلزامي مركبات
احتياطي ّ

67,612,829

79,236,160

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها ،مادي مركبات
احتياطي ّ

44,700,503

44,990,524

ادعاءات مبلغ عنها ،تأمينات عامة
احتياطي ّ

48,715,309

55,663,913

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

9,857,951

6,876,992

ادعاءات ،تأمينات الحياة
احتياطي ّ

450,607

1,654,445

المجموع

171,337,199

188,422,034

مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)

261,035,374

291,765,798

الذمم الدائنة

24,924,604

33,166,874

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

11,708,285

12,539,045

مصاريف مستحقة

3,649,282

104,058

مخصصات أخرى

9,626,298

13,569,407

أرصدة دائنة أخرى

11,173,851

17,205,015

937,814

1,319,811

بنوك دائنة

5,196,835

9,626,229

شيكات آجلة الدفع

9,231,037

8,967,131

337,483,380

388,263,368

541,431,384

604,324,926

قروض قصيرة األجل

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

د .قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2019/12/31

(العملة :الدوالر األمريكي)

البيان

المجموع
2018

2019

أقساط التأمين المكتتبة

279,370,598

302,509,068

(حصة المعيدين من األقساط المكتتبة)

()31,898,507

()33,871,941

صافي األقساط المكتتبة

247,472,091

268,637,127

 ±التغير في احتياطي األخطار السارية /احتياطي حسابي حياة

()7,124,337

()10,145,064
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 ±حصة المعيدين من التغير في األخطار السارية /احتياطي حسابي
حياة

()6,772

1,287,652

صافي األقساط المكتسبة

240,340,982

259,779,715

دخل االستثمار من أعمال التأمين

225,547

164,728

عمولة إعادة التأمين

3,705,483

3,757,073

(العموالت المدفوعة)

()16,881,996

()19,926,942

إيرادات أخرى من أعمال التأمين

0

0

صافي اإليرادات من أعمال التأمين

227,390,016

243,774,574

(التعويضات المدفوعة)

()166,307,996

()182,660,629

(أقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة)

0

0

حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

16,063,764

17,377,888

االدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها
 ±التغير في احتياطي ّ

()10,545,314

()9,316,824

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

1,818,152

624,752

صافي التعويضات المتكبدة

()158,971,394

()173,974,813

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

0

0

(المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة)

()36,826,357

()37,004,101

(مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة)*

()10,486,740

()16,976,990

(مجموع مصاريف أعمال التأمين)

()206,284,491

()227,955,904

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

21,105,525

15,818,670

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

21,519,951

30,018,258

 ±فروقات عملة

()1,595,424

762,817

مخصص الزيادة (االنخفاض) في القيمة العادلة لالستثمارات

3,037,435

1,452,377

(مصاريف إدارية غير موزعة)

()17,771,405

()21,176,190

(مخصص ديون مشكوك فيها)

()2,016,913

()3,217,533

(مصاريف أخرى)

()385,669

()848,825

المخصص (المحرر) مقابل قرض صندوق التكافل**

()67,983

()29,431
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صافي ربح قبل الضريبة

23,825,517

22,780,143

(ضريبة الدخل والمضافة)

()8,382,668

()5,875,540

صافي الربح

15,442,849

16,904,603

* 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.
هـ  .توزيع استثمارات قطاع التأمين كما هي في 2019/12/31

(العملة :الدوالر األمريكي)
االستثمارات

داخلي

خارجي

األسهم

40,745,626

18,420,525

السندات

0

27,933,876

استثمارات عقارية

92,391,421

1,955,217

ودائع بنكية

78,156,503

0

أخرى

343,200

0

المجموع

211,636,750

48,309,618

و .احتياطيات التأمين الفنية كما هي في 2019/12/31

(العملة :الدوالر األمريكي)
احتياطيات التأمين الفنية

إجمالي المخصص

حصة معيد التأمين

احتياطي األخطار السارية

95,402,920

10,296,372

االحتياطي الحسابي

7,940,844

685,640

ادعاءات تحت التسوية
احتياطي ّ

181,545,042

43,754,593

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

6,876,992

0

المجموع

291,765,798

54,736,605
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ز .صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما هي في 2019/12/31

(العملة :الدوالر األمريكي)
الشركة

رأس المال المدفوع

حقوق الملكية*

المشرق للتأمين

5,200,000

9,391,983

المجموعة األهلية للتأمين

13,500,000

23,839,738

التأمين الوطنية

15,000,000

40,508,891

فلسطين للتأمين

7,200,000

10,196,659

تمكين للتأمين

8,000,000

7,598,794

التكافل للتأمين

10,000,000

18,348,121

ترست العالمية للتأمين

15,000,000

43,387,050

العالمية المتحدة للتأمين

10,560,000

17,591,071

مت اليف أليكو

5,000,000

5,425,088

فلسطين لتأمين الرهن العقاري

5,000,000

5,734,703

المجموع

94,460,000

182,022,098

*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  2019علــى اســتكمال 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 2019
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.
وبصفتهــا عضــوًا فــي الفريــق الوطنــي للتنميــة
المســتدامة الخــاص ،شــاركت الهيئــة بتنفيــذ الهــدف
« :11جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة
للجميــع 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 وتطويــر قطــاع تمويــل
الرهــن العقــاري -فــي االجتماعــات الدورية التــي يعقدها
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 الترتيــب لعقــد
دورات التخميــن العقــاري واالمتحانــات للحصــول علــى
الترخيــص .كمــا تقــوم بمتابعــة المخمنيــن العقارييــن
المرخصيــن مــن خــال الجــوالت التفتيشــية للتأكــد مــن
التزامهــم بالتعليمــات.
ومــن مبــدأ حــرص الهيئــة علــى التنســيق والتعــاون
مــع جميــع األطــراف ذوي العالقــة بقطــاع اإلســكان،
تــم خــال العــام اجتمــاع اإلدارة التنفيذيــة بالهيئــة
مــع ســلطة األراضــي ممثلــة بنائــب رئيــس ســلطة
األراضــي وعــدد مــن المســؤولين ،وتمــت مناقشــة األمــور
المشــتركة مــا بيــن الهيئــة وســلطة األراضــي بخصــوص
نشــاط التخميــن العقــاري ،واســتعداد الهيئــة الكامــل
للتعــاون مــع ســلطة األراضــي لمــا فيــه مصلحــة القطــاع
وتنظيمــه.
وانطالقــً مــن حــرص الهيئــة علــى قيــام المخمنيــن
العقارييــن المرخصيــن بعمليــة التخميــن وفقــً ألفضــل
الممارســات العالميــة وتطبيــق التعليمــات ،تــم اعتمــاد
نمــوذج تقريــر التخميــن الموحــد خــال العــام ،2019
وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك فــي التحضيــر،
حيــث تــم التأكــد مــن توافــق النمــوذج مــع متطلبــات
تعليمــات الهيئــة بالخصــوص ،واحتياجــات المصــارف،
وبشــكل يضمــن توحيــد األســس والممارســات فــي
الســوق العقــاري ،ويعــزز كفــاءة المخمنيــن العقارييــن
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المرخصيــن ،ويعطــي الثقــة لمســتخدمي هــذا التقريــر
المعــد وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.

التخفيــف مــن المخاطــر المرتبطــة بعمليــة التمويــل
وتحقيــق االســتقرار فــي ســوق تمويــل الرهــن العقــاري.

كمــا اســتمر العمــل مــع ســلطة النقــد الفلســطينية،
بالتعــاون مــع الهيئــة ،مــن خــال مجموعــة مختــارة مــن
المخمنيــن العقارييــن المرخصيــن ،لإلعــداد والتحضيــر
الحتســاب مؤشــر أســعار المســاكن ،الــذي ســيكون
بمثابــة مؤشــر استرشــادي للمخمنيــن العقارييــن عنــد
تقديــر قيمــة العقــار فــي منطقــة معينــة ،وبالتالــي،

أمــا علــى صعيــد األشــخاص الممتهنيــن لنشــاط
التخميــن العقــاري ،فقــد شــهد العــام  2019ترخيــص
مخمــن عقــاري واحــد جديــد ،ليصبــح عــدد المخمنيــن
العقارييــن المرخصيــن  54مخمنــً عقاريــً ،هــذا إضافــة
إلــى ثالثــة مخمنيــن متوقفيــن عــن العمــل مؤقتــً.
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اإلطار القانوني
تســتمر الهيئــة فــي الرقابــة واإلشــراف علــى قطــاع
التأجيــر التمويلــي وفــق المنظومــة القانونيــة المنظمــة
لقطــاع التأجيــر التمويلــي بشــكل يضمــن التــزام
الشــركات ،ويعمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق
والتزامــات ٍّ
كل مــن المســتأجرين والمؤجريــن ،ويشــجع
عمــل هــذه الشــركات ضمــن بيئــة منافســة عادلــة.
لقــد شــهد العــام  2019تطــورات مهمــة حــول قــدرة
بعــض الشــركات علــى تصويــب أوضاعهــا وفــق أحــكام
تعليمــات ترخيــص شــركات التأجيــر التمويلــي والرقابــة
عليهــا رقــم ( )1لســنة  ،2016حيــث لــم تســتطع بعــض
الشــركات اجتيــاز فتــرة تصويــب األوضــاع بنجــاح ،مــا
أدى إلــى اتّخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق هــذه الشــركات
وإيقــاف أعمالهــا اســتنادًا ألحــكام التعليمــات.
وكجــزء مــن االلتزامــات الدوليــة التــي تقــع علــى عاتــق
دولــة فلســطين فــي قضايــا مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب ،فقــد شــهد العــام  2019العديــد مــن
اإلجــراءات الرقابيــة التــي قامــت بهــا الهيئــة ،وبالتعــاون
مــع الجهــات ذات االختصــاص ،مــن أجــل زيــادة فعاليــة
الرقابــة علــى الشــركات فيمــا يخــص مكافحــة جريمتــي
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .وفــي هــذا الســياق،
قامــت الهيئــة بعقــد ورشــة عمــل متخصصــة بالتعــاون
مــع وحــدة المتابعــة الماليــة بتاريــخ ،2019/9/4
لمســؤولي االتصــال فــي شــركات التأجيــر التمويلــي
بخصــوص مكافحــة جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ،تضمنــت شــرحًا مفصــ ً
ا لمفهــوم ومخاطــر
جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والمعاييــر
الدوليــة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــي ()FATF
الخاصــة بجريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
إضافــة إلــى نتائــج عمليــة التقييــم الوطنــي للمخاطــر،
كمــا تــم عــرض آخــر المســتجدات الخاصــة بعمليــة
التقييــم المتبــادل التــي ســتخضع لهــا دولة فلســطين
خــال العــام .2020

كمــا تــم إرســال تعميــم إلــى الشــركات العاملــة فــي
قطــاع التأجيــر التمويلــي مــن أجــل رفــع كفاءتهــا فــي
عمليــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
والطلــب مــن الشــركات بوجــوب تعزيز إجــراءات مكافحة
عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،بمــا يشــمل
تعييــن مســؤولي االتصــال وتدريبهــم ،واعتمــاد دليــل
سياســات وإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال مــن قبــل
مجلــس إدارة الجهــة الماليــة ،واالحتفــاظ بالســجالت
والمســتندات ،وإجــراء عمليــات التقييــم الذاتــي
لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وغيرهــا مــن
المتطلبــات التقنيــة المتعلقــة باألنظمــة اإللكترونيــة
ابتــداء مــن االســتعالم وانتهــاء برفــع تقاريــر االشــتباه.
كمــا قامــت الهيئــة ،بالتعــاون مــع وحــدة المتابعــة
الماليــة بتنظيــم دورة تدريبيــة متخصصــة فــي غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ( )PAMLAلقطــاع التأجيــر
التمويلــي ،مــن أجــل تأهيــل ضبــاط االتصــال لــدى
الشــركات ،األمــر الــذي ســاهم إيجابــً فــي رفــع كفــاءة
هــؤالء الضبــاط ،وســاعد الشــركات فــي عمــل إجــراءات
وسياســات مكافحــة عمليتــي غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب.
وســتقوم الهيئــة بإنفــاذ أعمــال الرقابــة المســتندة إلــى
المخاطــر علــى الشــركات ،للتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام
التشــريعات المنظمــة لمكافحــة جريمتــي غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مطلــع العــام  ،2020مــن أجــل
منــع اســتغالل قطــاع التأجيــر التمويلــي فــي عمليــات
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
كمــا تــم خــال العــام  2019عقــد ورشــة عمــل موســعة
علــى مــدى يوميــن لموظفــي وزارة النقــل والمواصــات
ودوائــر الســير مــن مختلــف محافظــات الوطــن فــي
مدينــة أريحــا ،للتعريــف بالتأجيــر التمويلــي ،وتوضيــح
اآلليــة المعمــول بهــا لتســجيل المركبــات المؤجــرة
تأجيــرًا تمويليــً ،وهــذه الورشــة تمــت انطالقــً مــن حــرص
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الهيئــة علــى توعيــة جميــع العامليــن فــي وزارة النقــل
والمواصــات ،بمــا يخــص التأجيــر التمويلــي ،والوصــول
إلــى مســتوى واحــد مــن الفهــم لإلجــراءات الواجــب
اتباعهــا بهــذا الخصــوص ،فــي جميــع دوائــر الســير
بمختلــف المحافظــات.

والمتوســطة ،إضافــة إلــى تســهيل عمليــات التجديــد
والتحديــث ،ومواكبــة التطــور التكنولوجــي للمشــاريع
القائمــة ،حيــث تــم التطــرق إلــى آليــة اســتخدام التأجيــر
التمويلــي واالســتفادة منــه بالطريقــة المثلــى ،إضافــة
إلــى آليــات حمايــة حقــوق المســتأجرين مــن خــال تعزيــز
الوعــي بالحقــوق والواجبــات المترتبــة عليهــم.

وتــم خــال شــهر كانــون األول عقــد يــوم التأجيــر
التمويلــي فــي محافظــات شــمال الضفــة ،الــذي نظــم
فــي مدينــة نابلــس ،بالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف التجارية
والصناعيــة والزراعيــة ،وغرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس،
وبتمويــل مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي،
وتحــت رعايــة معالــي وزيــر االقتصــاد الوطنــي ،واشــتمل
علــى لقــاء مفتــوح مــع شــركات التأجيــر التمويلــي
المرخصــة ،حيــث قامــت الشــركات بعــرض منتجاتهــا
علــى أعضــاء مجالــس اإلدارة للغــرف التجاريــة ،وأعضــاء
الهيئــة العامــة فــي غــرف محافظــات شــمال الضفــة،
كمــا تــم خــال هــذا اليــوم تقديــم عــروض للتعريــف
بالهيئــة ،ودورهــا الرقابــي واإلشــرافي علــى القطاعــات
الماليــة غيــر المصرفيــة ،وأهــم المزايــا التــي يمكــن
أن تقدمهــا لهــم هــذه القطاعــات ،وبخاصــة قطــاع
التأجيــر التمويلــي ،ومــا يوفــره هــذا القطــاع مــن فــرص
تمويليــة ،وتحديــدًا ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة

واقع القطاع

بلــغ عــدد شــركات التأجيــر التمويلــي المرخصــة مــن
قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فــي
نهايــة العــام  ،2019تســع شــركات ،حيــث تــم خــال
العــام إيقــاف أربــع شــركات عــن العمــل لعــدم امتثالهــا
لتعليمــات ترخيــص شــركات التأجيــر التمويلــي رقــم ()1
لســنة  .2016وبلغــت قيمــة إجمالــي اســتثمار العقــود
المســجلة لــدى الهيئــة  90.9مليــون دوالر أمريكــي،
بواقــع  1,998عقــدًا كمــا فــي نهايــة العــام 2019؛ مــع
العلــم أنــه لــدى مقارنــة العــام  2019مــع العــام 2018
مــن حيــث إجمالــي قيمــة العقــود ،يتبيــن أنــه لــم يحــدث
تغيــر كبيــر ،حيــث انخفــض إجمالــي قيمــة العقــود
بنســبة  %1.3مقارنــة مــع نهايــة العــام  ،2018بينمــا
كانــت هنــاك زيــادة بنســبة  %21.5فــي عــدد العقــود
المســجلة لــدى الهيئــة.

وفيما يلي رسم بياني يوضح إجمالي االستثمار لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين  2018و 2019

بشكل ربع سنوي:
ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ ) 2019-2018ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
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أما عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين  2018و  ،2019فموضحة بالرسم اآلتي بشكل ربع
سنوي:

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ  2018و 2019
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ومــا زالــت المركبــات تشــكل الحصــة األكبــر مــن محفظــة التأجيــر التمويلــي ،حيــث شــكلت مــا نســبته  %83.6مــن
إجمالــي قيمــة العقــود مقارنــة مــع مــا نســبته  %77.6فــي العــام  .2018فــي حيــن شــكلت الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة
مــا نســبته  %9.4مقارنــة بنســبة  %12مــن العــام الســابق ،مــا يعنــي زيــادة التوجــه إلــى المركبــات اإلنتاجيــة .ومــا يخــص
المــال المنقــول؛ أي المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا ،فبلغــت نســبتها مــن قيمــة عقــود التأجيــر التمويلــي  ،%7مقارنة
مــع مــا نســبته  %10.4مــن العــام الســابق.
ويعــود الســبب فــي اســتمرار التركــز فــي المركبــات أو حتــى الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة التــي تملــك رقمًا مميــزًا (رقم
شــاصي) وتســجل فــي دوائــر الســير ،إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير ،وتدنــي مخاطرهــا ،مــن
حيــث وجــود ســوق ثانــوي وإعــادة حيازتهــا.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺻﻮل اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2019
ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل
% 7.0

ﺷﺎﺣﻨﺎت وﻣﺮﻛﺒﺎت
ﺛﻘﻴﻠﺔ
%9.4

ﺳﻴﺎرات
%83.6
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وكمــا يالحــظ فــي الشــكل أدنــاه ،فــإن هنــاك تركــزًا عاليــً فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام اهلل بنســبة
 ،%35.3تليهــا مدينــة نابلــس بنســبة  ،%15.3ثــم مدينــة الخليــل  ،%14.5وتشــكل بقيــة المــدن مجتمعــة مــا مجموعــه
 %34.8مــن إجمالــي عــدد العقــود.

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2019
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
% 6.9
ﺟﻨﻴﻦ
%11.4

اﻟﻘﺪس
% 4.1

اﻟﺨﻠﻴﻞ
% 14.5

ﻃﻮﻟﻜﺮم
% 3.2
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
% 2.3
أرﻳﺤﺎ
%2.5
ﺳﻠﻔﻴﺖ
% 3.4
ﻃﻮﺑﺎس
% 1.0

ﻧﺎﺑﻠﺲ
% 15.3

رام ا
% 35.3

ﻏﺰة
% 0.1

ومــن حيــث التركــز الجغرافــي إلجمالــي قيمــة العقــود ،فقــد كان التركــز األكبــر لمحافظــة رام اهلل بنســبة  ،%42.4تلتهــا
محافظتــا نابلــس والخليــل بنســبة  %13.9 ،%14.5علــى التوالــي ،وتشــكل بقيــة المحافظــات مــا نســبته % 29.2مــن
إجمالــي قيمــة العقــود.

يوضح الشكل أدناه التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي للعام :2019

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2019

اﻟﻘﺪس
%2.7
ﻃﻮﻟﻜﺮم
%3.2
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
%1.8
أرﻳﺤﺎ
%2.5
ﺳﻠﻔﻴﺖ
%2.3
ﻃﻮﺑﺎس ﻏﺰة
%0.2 %0.7
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ﺟﻨﻴﻦ
%8.2
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
%7.6

اﻟﺨﻠﻴﻞ
%13.9

ﻧﺎﺑﻠﺲ
%14.5

رام ا
%42.4

أمــا مــن حيــث طبيعــة المســتأجرين بالنســبة لعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة فــي العــام  ،2019فهــي
موضحــة فــي الشــكل التالــي:

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻌﺎم 2019

%19.0
أﻓﺮاد
ﺷﺮﻛﺎت

% 81.0

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻓﻘ

ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019

% 42.3

أﻓﺮاد
ﺷﺮﻛﺎت

% 57.7

وكمــا هــو واضــح أعــاه ،فــإن  %81مــن عــدد العقــود المســجلة تعــود إلــى أفــراد ،بقيمــة تصــل إلــى  %57.7مــن إجمالــي
قيمــة العقود.
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شــهد العــام  2019مجموعــة مــن اإلنجــازات علــى
صعيــد حوكمــة الشــركات ،علــى المســتوى
التطويــري لحوكمــة القطاعــات ،إضافــة إلــى
اســتمرار التعــاون اإلســتراتيجي مــع مؤسســة
التمويــل الدوليــة ( )IFCفــي مجــال تعزيــز حوكمــة
الشــركات فــي فلســطين ،وفيمــا يلــي ملخــص
ألهــم التطــورات خــال العــام  2019علــى صعيــد
حوكمــة الشــركات:

•

بــدء العمــل علــى تطويــر قواعــد حوكمــة
الشــركات الخاصــة بقطــاع التأميــن ،حيــث
باشرت الهيئة ،خالل العام  ،2019وبالتعاون
مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة ( ،)IFCفــي
تطويــر تعليمــات حوكمــة الشــركات الخاصــة
بشــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل
الهيئــة ،التــي تضــم قواعــد إلزاميــة اســتنادًا
إلــى المتطلبــات الــواردة فــي مبــادئ التأميــن

الرئيســية ( )ICPsهــذا إضافــة إلــى مجموعــة
مــن القواعــد االختياريــة التــي تخــص شــركات
التأميــن.

•

تنفيــذ برنامجــي تدريــب مدربيــن فــي
مجــال حوكمــة الشــركات ،حيــث نفــذت
الهيئــة ،وبالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل
الدوليــة ( ،)IFCبرنامجيــن متخصصيــن
لتدريــب المدربيــن فــي مجــال حوكمــة
الشــركات ،اللذيــن يســتهدفان مدرســي
الجامعــات مــن كليــات االقتصــاد والعلــوم
اإلداريــة والحقــوق وبرامــج الدراســات العليــا
فــي المؤسســات األكاديميــة الفلســطينية
الموقعــة علــى اتفاقيــة التعــاون المشــترك
مــا بيــن الهيئــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة
( )IFCلدمــج مســاق حوكمــة الشــركات فــي
الخطــط التدريســية للكليــات المذكــورة.
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•

استمرار برنامج دمج مساق حوكمة الشركات في الجامعات الفلسطينية
حيــث اســتكملت الهيئــة ،خــال العــام  ،2019برنامــج دمــج مســاق حوكمــة الشــركات فــي الخطــط التدريســية للجامعــات
الفلســطينية المشــاركة ،وبلــغ عــدد المتقدميــن للمســاق منــذ إطــاق البرنامــج قبــل ســنوات عــدة وحتــى نهايــة
الفصــل الدراســي االول مــن العــام األكاديمــي  2983 ،2020/2019طالبــً وطالبــة مــن خمــس جامعــات ،اجتــاز منهــم
المســاق بنجــاح  2595طالبــً وطالبــة.

اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن ﻟﻤﺴﺎق ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻮزﻋﻴﻦ وﻓﻘ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ذﻛﻮر

% 34.0

إﻧﺎث

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة ســتعمل خــال العــام
 2020علــى مجموعــة مــن المشــاريع التطويريــة فــي
مجــال حوكمــة الشــركات ،وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة
التمويــل الدوليــة ( ،)IFCحيــث ســيتم تنفيــذ تشــخيص
شــامل لــدور المــرأة فــي الشــركات المســاهمة العامــة،
وتأثيــر وجودهــا ضمــن طواقــم مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة للشــركات المدرجــة علــى أداء هــذه الشــركات
وبيئــة العمــل فيهــا ،إضافــة إلــى تحديــد االحتياجــات
التمويليــة وأهــم المالمــح الرئيســية للمنتجــات الماليــة
التــي تلبــي احتياجــات ســيدات األعمــال وصاحبــات
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ورياديــات األعمــال.
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% 66.0

مــن جهــة أخــرى ،ســتتم المباشــرة فــي تطويــر مدونــة
قواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة فــي العــام ،2009
لتشــمل التطــورات الحاصلــة فــي مبــادئ ومتطلبــات
حوكمــة الشــركات علــى المســتوى الدولــي ،إضافــة
إلــى التطــورات القانونيــة والتنظيميــة علــى الصعيــد
المحلــي فيمــا يخــص حوكمــة الشــركات .كذلــك ســيتم
العمــل علــى مراجعــة األطــر التشــريعية الناظمــة
لعمليــة اإلفصــاح للشــركات المدرجــة وتطويرهــا وفقــً
لمتطلبــات الحوكمــة المجتمعيــة والبيئيــة والحوكمــة
)Environmental and Social Corporate Governance (ESG

وهــي مــن األمــور المســتجدة فــي حوكمــة الشــركات.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في  2019/12/31ونبذة تعريفية
الدكتور نبيل قسيس
رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ االنضمام2015/9/8 :
تم التجديد بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ2019/9/2 :

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».2019-2013 ،1998-1994 .

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 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 ،
َ
بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
زميل
عمل
ٍ
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عضويات ومواقع:

•
•
•
•
•
•
•

عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.
عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات.
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 :
تم تجديد العضوية بتاريخ 2019/09/12

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 :
تاريخ تجديد العضوية2019/12/22 :

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 مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع (.)MEPS
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.
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.
عضو مجلس إدارة مستشفى مار يوسف.

عضو مجلس التعليم العالي.
عضو مجلس إدارة االتحاد الدولي للمصرفيين العرب بيروت/لبنان.
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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 :

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 ،
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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.

88
9

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
الدكتور عبد الفتاح أبو شكر
السيد محمد عوني أبو رمضان

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:

••
•

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.

89

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.

90
9

اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2019/12/31
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:

•
•
•
•
•

ق.أ مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية .2016-2015

مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2015 - 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 ،
مدير دائرة الدراسات واألبحاث ،شركة التنمية لألوراق المالية ،األردن .1996-1995

الشهادات المهنية:

•
•

حوكمة الشركات ،مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCاألردن.2015 ،
إدارة مخاطر للشركات ،آرنست ويونغ وهيئة سوق رأس المال ،فلسطين.2012 ،
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.
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•

السيد أمجد جدوع
مدير عام اإلدارة العامة للتأمين
تاريخ التعيين2019/1/2 :

الشهادات العلمية:

•

بكالوريوس إدارة األعمال ،جامعة شرق البحر األبيض المتوسط ،قبرص.1992 ،

الخبرات العملية:

•
•
•
•

أمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.2018–2013 ،
أمين سر شركة المشرق للتأمين.2013–2000 ،
مساعد مدير عام شركة تطوير وترويج نابلس.2000–1998 ،
منسق اإلدارة في شركة المؤسسة العربية للتأمين.1997-1992 ،

العضويات:

•
•

نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عضو مجلس االتحاد العربي لمراقبي التأمين.

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 األمريكية.2003 ،)Fulbright scholarship( ،
بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1999 ،

الخبرات العملية:

•

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

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 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:

••

ماجستير التخطيط االستراتيجي وتجنيد أموال ،الجامعة العربية األمريكية.2019 ،
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 ،
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الشهادات المهنية:

•

شهادة متخصصة في مكافحة غسل األموال (.)PAMLA
International Institute for Securities Market Development, SEC, Washington DC, 2012.
Fundamental of Capital Market Development Regulation, 2010.

العضويات:

•
•
•
•

رئيس فريق إشراف الهيئة للتقييم الوطني لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
رئيس لجان التحقيق في اإلدارة العامة لألوراق المالية.
ممثل اإلدارة العامة لألوراق المالية في المتابعة مع استفسارات واستبانات االيوسكو.
عضو لجنة تطوير المنتجات في الشمول المالي.

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.
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•
•

الشهادات المهنية:
Certified Expert in Financial Inclusion Policy, Frankfurt School of Finance and Business, Germany,
2019.
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), London, UK, Global Securities Certificate,
2016.
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), London, UK, Wealth and Investment
Management Certificate, 2016.
Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), London, UK, Securities and Investment
Certificate, 2015.
Diploma, Rule of Law and Economic Development, CDDRL, Stanford University, California, USA,
2012.
International Institute for Securities Market Development, SEC. Washington DC, 2009.

العضويات:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق ،معهد الحوكمة الفلسطيني.
مستشار استثمار معتمد من المعهد البريطاني المعتمد لألوراق المالية واالستثمار لندنParcode ،
194194

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.
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•
•
•
•
•
•

السيد أيمن الصباح
مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
تاريخ التعيين2014/1/1 :

الشهادات العلمية:

•
•
•

دبلوم دولي في القيادة وإدارة الفريق ،كلية كامبريدج الدولية ،المملكة المتحدة،
.2017
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2010 ،
بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1998 ،

الخبرات العملية:

•
•
•
•
•
•
•

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:

•
•
•
•
•

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRS17و(.)IFRS9

برنامج تدريب مدربين خاص بحوكمة الشركات.2019 ،
الدبلوم المهني في العلوم االكتوارية.2017 ،
إجازة محاسب عربي قانوني معتمد (.)ACPA
األسواق المالية اإلسالمية :المبادئ ،المنتجات ،اإلجراءات.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

:العضويات
.»عضو في «المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
.نائب رئيس نقابة العاملين في البنوك والتأمين
.عضو نقابة المحاسبين الفلسطينيين

•
•
•

The Association of Accountants & Financial Professionals in Business (IMA).
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), 486594
Cambridge International College, ATC3599, 16958F.
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•
•
•

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:
Project Management Professional (PMP).
VMware Certified Professional (VCP).
Microsoft SharePoint Server Administration.
Certified Information Systems Security Professional.
Stock Markets Technology.
Enterprise Risk Management, COSO II.
Oracle Database Administration.
Red Hat Certified Engineer.
Microsoft Certified Systems Engineer.
CISCO Certified Network Associate.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السيد أمجد قبها
مدير دائرة الشؤون القانونية
تاريخ التعيين2013/3/3 :

الشهادات العلمية:

•
•

ماجستير قانون ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت.2010 ،
بكالوريوس قانون ،كلية القانون ،جامعة النجاح الوطنية.2006 ،

الخبرات العملية:

•
•
•

مدير دائرة األمن وسيادة القانون ،اإلدارة العامة للحوكمة ،وزارة التخطيط.2013 - 2011 ،
رئيس قسم الحوكمة ،اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2011 - 2010 ،
موظف شؤون قانونية ،اإلدارة العامة لألوراق المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2010 - 2007 ،

العضويات:

•
•
•

عضو في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
محكم قانوني معتمد من وزارة العدل في مجال األوراق المالية.
ممثل الهيئة في مجموعة متابعة استفسارات واستبانات األيوسكو.
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2019
6.9 %
14.5 %

11.4 %

4.1%
3.2 %
2.3%

15.3 %

2.5%
3.4%
1.0 %

35.3 %

0.1 %

2019

19.0%

81.0%
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Mortgage Finance & Financial Leasing Sectors:
The number of financial leasing companies licensed by PCMA reached 9 companies, since in the
year 2019 PCMA had stopped 4 companies from their work because of the Non-compliance with
the regulations of licensing the financial leasing companies No. (1) for the year 2016.
The total value of investment contracts registered at PCMA were USD 90.9 million (through 1,998
contracts) at the end of the year 2019. It is worth mentioning that there was an increase in the
number of contracts registered at PCMA by 21.5%.
Concerning mortgage finance, and according to the PCMAs strategic goal about the networking
and cooperation with ministries and other agencies, toward regulating and developing the mortgage finance sector, PCMA, as a member of the national team for sustainable development, has
participated in implementing the Goal 11 of the sustainable development agenda 2015 -2030
which constitutes of 17 goals. in addition, PCMA attended the periodical meetings held by the
team, and participated in drafting the SDGs report for progress in Goal 11: “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”. it’s worth mentioning that PCMA had
a major and important role in proposing special indicators related to tracking the progress of the
goal 11.

2019
26.4

30.3

22.1
22.3

2018
18.8

2019

22.2

20.1
20.7

2019
517

2018
2019

384
382
362
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407

504
506

581

Other revenues from insurance activities

0

0

Net revenues from insurance activities

227,390,016

243,774,574

(Paid- up claims)

(166,307,996)

(182,660,629)

0

0

Reinsurer's share of paid up claims

16,063,764

17,377,888

±Change in reserve of outstanding and unreported claims

(10,545,314)

(9,316,824)

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

1,818,152

624,752

(158,971,394)

(173,974,813)

0

0

(Distributed general and administrative expenses)

(36,826,357)

(37,004,101)

(Agency fees and speculation expenses)*

(10,486,740)

(16,976,990)

Total expenses of insurance activities

(206,284,491)

(227,955,904)

Net profit of technical insurance activities

21,105,525

15,818,670

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

21,519,951

30,018,258

±Currency differences

(1,595,424)

762,817

Provisions of increase (decrease) in fair value of investments

3,037,435

1,452,377

(Undistributed administrative expenses)

(17,771,405)

(21,176,190)

(Allowance for doubtful account)

(2,016,913)

(3,217,533)

(Other expenses)

(385,669)

(848,825)

Provision (redemption), takaful fund subscribers loan**

(67,983)

(29,431)

Net income before tax

23,825,517

22,780,143

(Value added and income tax)

(8,382,668)

(5,875,540)

Net income

15,442,849

16,904,603

(Paid up premiums to cover loss's surplus)

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

*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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Outstanding claims reserve, non-life

48,715,309

55,663,913

Unreported outstanding claims reserve

9,857,951

6,876,992

450,607

1,654,445

Total

171,337,199

188,422,034

Total current liabilities (insurance policies)

261,035,374

291,765,798

Accounts payable

24,924,604

33,166,874

Accounts payable for insurance & reinsurance companies

11,708,285

12,539,045

Accrued expenses

3,649,282

104,058

Other provisions

9,626,298

13,569,407

Other accounts payable

11,173,851

17,205,015

937,814

1,319,811

Accounts payable, banks

5,196,835

9,626,229

Deferred cheques

9,231,037

8,967,131

Total current liabilities

337,483,380

388,263,368

Total shareholder's equity and liabilities

541,431,384

604,324,926

Claims reserve, life

Short term loans

D. Aggregate income statement for the year ended 31/12/2019
Currency: (US Dollar)
Description

2018

2019

Written insurance premiums

279,370,598

302,509,068

(Reinsurer's share of written premiums)

(31,898,507)

(33,871,941)

Net insurance written premiums

247,472,091

268,637,127

±Change in current risks reserve- mathematical life insurance reserve

(7,124,337)

(10,145,064)

(6,772)

1,287,652

240,340,982

259,779,715

225,547

164,728

3,705,483

3,757,073

(16,881,996)

(19,926,942)

±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)
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Shareholder's equity and liabilities
Shareholder's equity
Paid-up capital

90,000,000

94,460,000

Statutory reserve

17,132,051

18,507,585

Optional reserve

10,441,574

11,243,731

655,390

655,390

Cumulative change in fair value

21,802,824

15,684,873

Changes in foreign currency exchange

(1,842,138)

(13,340)

Retained earnings (losses)

41,863,492

41,500,195

Minority interest

6,917,381

7,456,110

Treasury stocks

(174,465)

(174,465)

Head office current account

(543,587)

158,129

Total shareholder's equity

186,252,522

189,478,208

0

0

14,468,951

16,204,880

921,902

2,472,948

2,304,629

4,224,762

0

3,680,760

17,695,482

26,583,350

Current risks reserve, motor

58,546,703

69,909,430

Current risks reserve, non-life

22,567,881

25,493,490

Mathematical reserve, life

8,583,591

7,940,844

Total

89,698,175

103,343,764

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)

67,612,829

79,236,160

Outstanding reported claims reserve, motor (TP)

44,700,503

44,990,524

Issuance premium (discount)

Surplus of Takaful fund subscribers
Non-current liabilities
Provision for end of services benefits
Long term loans
Deferred Tax liabilities-Long Term
Long term account Payable
Total non-current liabilities
Current liabilities
Insurance policies liabilities
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Loans for related parties

2,614,291

343,200

Financial investments available for sale

32,387,724

31,348,449

Financial investments holding to maturity

16,267,922

20,344,667

Cheques under collections (due after more than 12
months)

2,420,437

4,430,825

Restricted deposits

1,265,000

3,196,552

Deferred tax assets

5,072,137

6,447,977

Financial assets at amortized cost

6,165,275

5,981,828

217,044,830

238,841,053

Financial investments for trading

11,585,701

8,270,319

Insurance policies, current risk- motor

2,513,650

3,705,774

Insurance policies, current risk- non-life

6,769,893

6,590,598

Insurance policies, reported claims- motor

23,442,701

26,244,531

Insurance policies, reported claims-non-life

16,046,216

17,510,062

Insurance policies- life

58,525

685,640

Total insurance policies

48,830,985

54,736,605

Accounts receivable for insurance & reinsurance
companies

6,325,466

7,256,219

Accounts receivable

84,907,919

98,412,093

(Provision for accounts receivable)

(15,912,174)

(19,921,949)

Net accounts receivable

68,995,745

78,490,144

Other accounts receivable

18,034,953

20,692,599

Cheques under collections (due within 12 months)

68,703,838

96,663,878

Bank deposits

73,818,568

74,959,951

Cash and cash equivalent

26,505,181

23,227,433

Current Real estate investments

1,586,117

1,186,725

324,386,554

365,483,873

541,431,384

604,324,926

Total non- current assets
Current assets

Total current assets
Total assets
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Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2019 (total value of
302.5 USD Million)
















Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2019 (total value
of 302.5 USD Million)


















C. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2019
Currency: (US Dollar)
Description

2018

2019

Net property, plant and equipment

47,212,102

52,432,877

Real estate investments

82,101,869

93,159,913

Contributions in affiliated companies

21,538,073

21,154,765

Non-current assets
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Summary of assets and liabilities for insurance sector

Total current assets

324,386,554

365,483,873

Total non-current assets

217,044,830

238,841,053

Total investments

249,330,540

259,946,368

Total receivables

84,907,919

98,412,093

Net receivables

68,995,745

78,490,144

Accounts payable

24,924,604

33,166,874

Total assets

541,431,384

604,324,926

Total insurance policies assets

48,830,985

54,736,605

Total non-current liabilities

17,695,482

26,583,350

Total current liabilities

337,483,380

388,263,368

Total insurance policies liabilities

261,035,374

291,765,798

Paid-up capital

90,000,000

94,460,000

Statutory reserve

17,132,051

18,507,585

Optional reserve

10,441,574

11,243,731

Cumulative change in assets fair value

21,802,824

15,684,873

Retained earnings (losses)

41,863,492

41,500,195

Total shareholder's equity

186,252,522

189,478,208

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

B. Market Concentration
At the end of 2019, both health and motor insurance still have the large percent of the total
insurance portfolio, which account 79.1% ot the total insurance portfolio, while various types of
insurance products have maintained relatively stable market shares over the last five years. On
the other hand, three of the ten insurance companies capturing 52% of gross written premiums
in the Palestinian insurance sector by the end of 2019.
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Insurance Penetration and Density:
Insurance contribution to the gross domestic production “Insurance Penetration” is still
modest, recorded as 1.9% in 2019, although this percentage has grown over the last five
years. On the other hand, the Insurance density, which measures the individual’s share of
the total insurance portfolio, has witnessed growth over the last five years, reaching USD
60 at the end of the year 2019.

Key indicators for Palestinian insurance sector for the year 20191 :
A. Financial and operational performance for insurance sector 2018-2019

Insurance sector results

General
information

Currency: (US Dollar)
Description

2018

2019

Number of insurance companies

10

10

Number of insurance companies branches

151

160

Number of insurance companies employees

1,401

1,532

Number of insurance agents and producers

271

300

Motor insurance premiums

184,407,507

204,246,742

Workers insurance premiums

23,565,137

24,851,968

Health insurance premiums

34,586,219

35,119,320

Fire insurance premiums

13,824,848

14,288,928

Marine insurance premiums

1,796,569

1,885,616

Engineering insurance premiums

5,958,361

6,074,106

Civil liability insurance premiums

4,308,065

4,387,383

Non-life insurance premiums

4,601,928

5,376,909

Life insurance premiums

6,321,964

6,278,096

Total insurance premiums

279,370,598

302,509,068

Total paid- up claims

166,307,996

182,660,629

Net incurred claims

158,971,394

173,974,813

General and administrative expenses*

54,597,762

58,180,291

Net income after tax

15,442,849

16,904,603

Net profit of technical insurance activities

21,105,525

15,818,670

1 The financial statements of Palestine Insurance Company for the year 2019 have not been authorized from PCMA,
until the date of preparing this report. Therefore, changes may occur on several items such as, insurance policies
liabilities, provisions, net income and retained earnings (losses), and their implications on other items.
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44

Palestine Telecommunications

PALTEL

JD

63,967,000

45

Palestine Electric

PEC

$

12,450,448

46

The Ramallah Summer Resorts

RSR

JD

309,890

47

Palestinian Distribution & Logistics
SRVs

WASSEL

$

257,175

48

WATANIYA Palestine Mobile Telecomm

OOREDOO

$

1,123,117

* Based on final disclosed financial statement.
** The company did not disclose the audited financial statements until the date of issuing this report.
*** Symbol is suspended.

PEX monthly trading activities, 2019*
Month

Value ($)

Volume

#of
Transactions

Trading
Al-Quds Index
Sessions

January

33,789,329

19,436,381

2,681

21

531.1

February

33,120,370

18,951,204

2,687

20

541.2

March

36,352,437

20,569,241

3,330

21

530.5

April

22,290,609

12,623,895

3,614

20

527.6

May

14,642,798

9,441,064

2,372

21

525.4

June

10,320,804

5,709,826

1,667

17

519.8

July

22,180,717

15,275,562

2,875

23

529.4

August

7,620,816

4,291,420

1,750

16

523.6

September

20,139,120

11,403,720

2,259

22

517.7

October

10,712,596

4,876,096

1,858

23

519.5

November

48,195,773

13,263,669

2,140

20

521.5

December

14,540,393

6,985,641

2,043

22

526.0

* Total activity includes over-the-counter transactions.

Insurance Sector:
During the year 2019, PCMA has finalized the preparation of an actuarial study (based on a
mandate from the Council of Ministries), aiming to fixing an appropriate price for the motorcycles
insurance premiums according to the insurance law and its secondary legislations. According to
the study results, PCMA has submitted a proposal to amend the regulation that sets the prices
level and the pricing concerning the Motor insurance and work insurance (related to motorcycles
insurance) to the Council of Ministries in order to take the appropriate legal procedures, which
expected to be approved in the year 2020.
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17

The Vegetables Oil Industries

VOIC

JD

6,700,417

18

Dar Al-Shifa'a for the Manufacturing
of Pharmaceuticals

PHARMACARE

$

1,674,817

19

Golden Wheat Mills

GMC

JD

815,181

20

Beit Jala Pharmaceutical Co.

BJP

JD

1,373,189

21

Ahliea Insurance Group

AIG

$

746,101

22

Global United Insurance

GUI

$

1,565,685

23

Al Mashriq Insurance

MIC

$

1,558,955

24

National Insurance

NIC

$

7,168,738

25

Palestine Insurance **

PICO

$

----

26

Al-Takaful Palestinian Insurance

TIC

$

2,101,613

27

Trust International Insurance Company

TRUST

$

4,005,292

28

Al-Aqariya Trading Investment

AQARIYA

$

632,460

29

Arab Investors

ARAB

JD

62,657

30

Jerusalem Real Estate Investment

JREI

$

(281,582)

31

Palestine Development & Investments

PADICO

$

25,132,000

32

Palestine Investment & Development

PID

JD

(276,106)

33

Palatine Industrial Investment

PIIC

JD

6,141,999

34

Palestine Real Estate Investment

PRICO

JD

(4,594,882)

35

Sanad construction resources

SANAD

$

(966,239)

36

Union construction and Investment

UCI

$

861,497

37

Arab Palestinian Investment Company (APIC)

APIC

$

22,331,295

38

Al-Wataniah Towers

ABRAJ

$

1,461,776

39

The Arab Hotels

AHC

JD

(1,252,342)

40

Arab Real estate Establishment ***

ARE

JD

----

41

Globalcom Telecommunications ***

GCOM

$

----

42

Nablus Surgical Center

NSC

JD

474,935

43

PALAQAR For Real Estate Dev. & Management **

PALAQAR

JD

----
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Market capitalization, trading value, and trading volume 2018-2019

,








Listed companies’ performance for the period ending 31/12/2019*
Company name

Symbol

Currency

Net Profit (Loss)

1

Arab Islamic Bank

AIB

$

9,010,282

2

Bank of Palestine

BOP

$

38,936,722

3

Palestine Islamic Bank

ISBK

$

14,524,068

4

Palestine Investment Bank

PIBC

$

4,521,105

5

Al Quds Bank

QUDS

$

11,223,643

6

The National Bank

TNB

$

18,122,438

7

Palestine Securities

PSE

$

596,281

8

Arab Paint Products

APC

JD

849,284

9

Palestine Poultry

AZIZA

JD

3,941,532

10

Birzeit Pharmaceuticals

BPC

$

9,518,841

11

Al Shark Electrode

ELECTROD

JD

7,183

12

Jerusalem Cigarette

JCC

JD

144,294

13

Jerusalem Pharmaceuticals

JPH

$

5,012,972

14

Palestine Plastic Industries

LADAEN

JD

(63,398)

15

National Aluminum and Profile

NAPCO

JD

446,625

16

The National Cartoon Industry

NCI

$

285,234
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Al Quds Index 2019










PEX trading activities, 2018-2019

Year

Trading
Sessions

Trading
volume

Trading
value($)

Number of
transactions

Average
daily
trading
value($)

Market
Capitalization
($)

2018

243

185,071,060

353,476,019

35,030

1,454,634

3,734,921,019

2019

246

142,827,719

273,905,762

29,276

1,113,438

3,757,501,158

%

1.2

-22.8

-22.5

-16.4

-23.5

0.6

Market capitalization trading value as percentage of GDP
Description

2018 (%)

2019 (%)

Market capitalization as % of GDP
(current prices)

22.9

23.1

Trading value as % of GDP
(current prices)

2.2

1.7
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These working groups will start the implementation of the plan emanating from the National
Financial Inclusion Strategy.
It is worth mentioning that 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. The financial inclusion contributes directly in fulfillment the financial stability
and economic growth for countries, by incorporating the society and its segments into the
formal financial system and protect their rights in addition to ease the access of SMEs and other
marginalized groups to finance.

Securities Sector:
During the year 2019, Palestine Capital Market Authority PCMA had issued regulations no. (1)
For the year 2019 regarding dealing with securities, and regulations no. (2) For the year 2019
concerning licensing the Custodian. In addition to approving, the Palestine stock exchange
request toward reducing the guarantee of the trading ceiling for the member companies to reach
USD 500,000.
PCMA has continued its efforts toward Anti-money Laundry and financing terrorism, it has
developed a number of working papers of risk related to Anti-money Laundry and Financing
terrorism. In this regard, PCMA has implemented the first specialized inspection in Anti-money
Laundering and financing terrorism on the brokerage firms and Palestine stock exchange.
At the end of 2019, Al-Quds index closed at 526 points, recording a decrease of 0.6% from its
closing at the end of the year 2018, which is 529.4 points.

Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2019
Al-Quds Index Quarterly Performance 2019
Period

Al-Quds index

Percentage change compared with previous quarter (%)

31/12/2018

529.4

----

----

31/3/2019

530.5

0.2

0.2

30/6/2019

519.8

-2.0

-1.8

30/9/2019

517.7

-0.4

-2.2

31/12/2019

526.0

1.6

-0.6
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Percentage change
compared with
31/12/2018 (%)

Corporate Governance:
The year 2019 had a number of achievements concerning Corporate Governance in Palestine due
to PCMAs efforts in enhancing the Corporate Governance in 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 2019 in terms of Corporate
Governance:

•
•
•

Developing the corporate governance regulations for the insurance sector in Palestine.
During the year 2019, PCMA started working on developing the corporate governance
regulations for the licensed insurance companies with the cooperation of International
Finance Corporation IFC.
Implementation of two Training of Trainers (TOT) in the Corporate Governance
field. PCMA implemented two TOTs in the corporate governance with the cooperation of
International Finance Corporation IFC. These training targeted the lecturers in the Palestinian
academic institutions and universities, which already have signed the agreement that aims
to advance corporate governance practices and to integrate the corporate governance
course into the curriculum of the Faculty of Business and Economics in their universities.
The continuously of PCMAs enrollment the corporate governance course into
Palestinian universities. During the year 2019, PCMA has continued its efforts toward
enrolling the corporate governance course into the curriculums of the Faculty of Business
and Economics in Palestinian universities. It is worth mentioning that by the end of the
first semester in the academic year 2019/2020, 2595 students have successfully passed the
course.

Financial Inclusion:
Since the launching of the National Strategy of Financial Inclusion in the year 2018, PCMA has
continuously worked on enhancing the financial inclusion in Palestine through the national
committee co-chairs jointly chaired by PCMA and PMA which was appointed by the Council of
Ministries. It has been tirelessly working on enhancing initiatives, which mainly aimed to increase
financial inclusion from the current level of 36.4% to at least 50% by the end of 2025.
During the year 2019, the technical committee has finalized developing the financial inclusion
official website. It is worth mentioning that the website represents a platform for all of the data
related to the financial inclusion. On the other hand, that developing a central database related
to the financial inclusion indicators is taking place among other activities. PCMA is particularly
working on developing financial products and services that targets special society groups
specially those who are targeted in the strategy to enhance the financial inclusion.
On the administrative level, the technical committee has formed and launched the work of six
specialized groups as the following:
-

Gender Working Group.
Financial Technology (Fintech) Working Group.
Development of Services and Products Working Group.
Financial capabilities Working Group.
The Economic Media Working Group.
Micro, small and Medium Enterprises MSMEs Working Group.
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Palestine Capital Market Authority:
During 2019, 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 2019 were the following:

•
•
•
•
•
•
•

Reforming of the centralized Sharei’a Board. Palestine Capital Market Authority PCMA
and Palestine Monetary Authority PMA reformed the centralized Sharei’a Board In line with
the best international practice issued by Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI). It is worth mentioning that the centralized Sharei’a Board has
held its first meetings during the year 2019 at PCMA headquarter the meeting was about
regulating the Islamic financial services in Palestine.
Enhancing the cooperation between Palestine Capital Market Authority PCMA and
Palestine Monetary Authority PMA. During the year 2019, PCMA and PMA have expanded
the scope of their joint memorandum of cooperation toward enhancing the continuous
coordination in achieving the related goals. In order to maintain the financial and monetary
stability in addition to protecting all of the potential and future investors in Palestinian
capital markets, as well as enhancing the confidence in the banking and financial institutions
and promoting the financial inclusion in Palestine.
Implementing the competency framework for the insurance sector. In the beginning of
the year 2020, PCMA started the actual implementation of the competency framework for the
insurance certification program “fit and prober framework”, which mainly aims at developing
and improving the work of the insurance sector in Palestine by raising the capabilities of it’s
staff. Furthermore, this competency framework is linked with the licensing requirements for
the insurance professionals and the main jobs in the insurance companies, as the framework
certificates are one of licensing requirements.
Holding number of specialized sessions and meetings about Anti-money Laundering
and Financing terrorism. During the year 2019, the staff in the insurance, securities and
financial leasing sectors had attend these sessions which was conducted by PCMA with the
cooperation of the financial follow up unit. These sessions included a presentation of the
recent updates concerning the mutual evaluation process, which Palestine will be subject to
during the year 2020.
Insurance companies joining the Unified Credit Inquiry System. Under the PCMAs efforts
toward urging the companies to join the unified credit inquiry system issued by Palestine
Monetary Authority “PMA”, in order to let the companies benefit from the advantages
provided by this system. It is also worth mentioning that this system enhances the stability
of the insurance companies as well as enhancing the financial stability and the company’s
liquidity ratios.
The Council of Ministers approved the Financial and administrative regulation for
PCMA. In the cabinet session, No (234) held on 27. Dec 2018, The Council of Ministers
approved the Financial and administrative regulation for PCMA. It is effective from the date
in which it was published in the Al-Waqai› al-Filastiniyyah newspaper (Palestinian official
gazette).
The endorsement for a number of regulating instructions concerning the securities
sector. During the year 2019, PCMA board of directors has endorsed a number of regulating
instructions about the custodian.
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results for the work relations
with partner entities, especially
the Palestine Road Accident
Victims Compensation Fund, of
whose Board the PCMA Insurance
Director is a member ex officio.
The PCMA Board approved the
bylaws for supervising the fund in
accordance with the amendment
to the Insurance Law effected at
the beginning of the year and the
two Boards are now cooperating
more effectively in safeguarding
the public interest.
Another development during 2019
is the establishment of the Higher
Authority for Sharia Supervision
as an independent authority. This
was done jointly with the Palestine
Monetary Authority (PMA), while
the two authorities continue to
cooperate in other arenas, such
as the implementation of the
National Strategy for Financial
Inclusion under active joint
monitoring. PCMA also organized
a campaign to raise awareness
and introduce the members of the
Trade, Industrial and Agriculture
Chambers and their affiliates to
various non-banking financial
sectors,
especially
financial
leasing. Such campaigns will
continue in the coming year.
Also, the PCMA has introduced
a new division in the Office of
the Director General which is the
public and international division,
and entrusted it with bolstering
coordination and networking with
international financial institutions.
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This foreword is not a substitute
for a thorough reading of the
report, given that there are
numerous
accomplishments,
not alluded to here, by the
executive
management,
the
general directorates, and their
departments and subdivisions.
Two developments that we
would like to highlight, however,
are the commencement of
implementation of an updated
staff performance evaluation
instrument following its approval
by the Board of Directors, and the
start of the process of automation
of the work and operations of
the PCMA, which is expected
to enhance the effectiveness of
services it provides. The first step in
this respect was the digitization of
the financial leasing contracts and
the enhancement the technical
capabilities of the relevant staff in
related ministries.
Finally, my appointment as the
Chairman of the PCMA and its
Board of Directors has been
renewed as of September 2019 for
a second and final term and I look
forward to working alongside my
colleagues in the Board of Directors
to implement PCMA’s institutional
plans towards more achievements,
development and prosperity. On
behalf of PCMA’s Board, It gives
me pleasure to acknowledge the
important support accorded to this
important state’s institution by H.E.
the Prime Minister, H.E. the Minister
of Finance and the august cabinet
of Ministers. I extend to them all
our gratitude and appreciation.

First, I would like to take the
opportunity of writing this
foreword for the 2019 annual report
to extend my gratitude to the Board
members of the Palestine Capital
Market Authority (PCMA) for their
efforts in facilitating the operations
of the PCMA and for providing
the executive management with
advice and recommendations,
that have assisted them in carrying
out their duties and fulfilling the
institution’s objectives. I would also
like, personally and on behalf of the
Board, to commend the executive
management and the entire
staff of PCMA for all their efforts
and achievements, which have
contributed to the development
of the institutional operations and
performance.
In the course of 2019, PCMA’s
Board of Directors convened eight
ordinary board meetings, some
of which required supplementary
meetings, which often required as
much effort as an ordinary meeting.
In spite of the care taken not to
overcrowd the meetings’ agendas,
some of the business items, such as
the budget and the bylaws –which
were duly addressed by the Board
this year – required additional
time for deliberation. I take this
opportunity to thank the Board
members for their commitment,
patience and cooperation in
granting every agenda item its due
share of discussion. Furthermore,
ordinary and ad hoc committees
formed by the Board convened
many meetings to deliberate
issues that were referred to them,
dedicating the necessary time
for that and duly discharging
their tasks and submitting
their recommendations to the
Board to decide on. The Board
also addressed organizational,
regulatory and administrative

matters within its purview, and
issued the necessary instructions
to facilitate PCMA’s operations
following the issuance of the
financial
and
administrative
regulations by the cabinet of
ministers towards the end of
the year 2018. Accordingly, the
Board effected the necessary
amendments to its bylaws based
on the recommendation of the
Executive Management, which
regularly assesses the effectiveness
of the applicable bylaws and
identifies gaps based on practice.
Furthermore, the Board issued
instructions and administrative
guidelines within its competence
to ensure the efficiency of
institutional operations and the
proper discharge by the PCMA
of its tasks and responsibilities,
thus enhancing compliance with
the laws and regulations by the
financial sectors within its purview.
Another matter that is worth
pointing out is PCMA’s careful
follow-up on the implementation
of its 2016-2020 strategic plan.
Accordingly, PCMA has doubled
its efforts to construct a building
of its own and thus secure suitable
premises for its operations. We hope
to lay the cornerstone for the new
premises in the first half of 2020,
thus taking another step toward
fulfilling one of the important
milestones in the strategic plan.
The PCMA has also proceeded in
implementing business-continuity
plan and disaster recovery, which
constitutes another objective in
the strategic plan, expected to be
concluded in the first half of 2020.
Also, the long-sought stability in
the staffing of the PCMA Insurance
Directorate has been achieved,
thus realizing expectations stated
at the end of the previous year.
This yielded tangible positive
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