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تعليمات رقم ( )6لسنة 2020م
بتعديل التعليمات رقم ( )1لسنة 2006م لتحديد قيمة هامش المالءة
واإلجراءات والشروط والنماذج المطلوبة إلصدار شهادة المالءة وتعديالتها
هيئة سوق رأس املال،

استناداً ألحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13لسنة 2004م وتعديالته ،ال سيما أحكام
المادة ( )7منه،
وألحكام قانون التأمين رقم ( )20لسنة 2005م وتعديالته ،ال سيما أحكام المادة ( )5منه،
وألحكام التعليمات رقم ( )1لسنة 2009م ،معدلة لتعليمات رقم ( )1لسنة 2006م ،بشأن تحديد
قيمة هامش المالءة وتعديالتها واإلجراءات والشروط والنماذج المطلوبة إلصدار شهادة المالءة،
وبنا ًء على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم ( )8لسنة 2020م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات اآلتية:
مادة ()1
يشار إلى التعليمات رقم ( )1لسنة 2009م ،معدلة لتعليمات رقم ( )1لسنة 2006م ،بشأن تحديد
قيمة هامش المالءة وتعديالتها واإلجراءات والشروط والنماذج المطلوبة إلصدار شهادة المالءة،
بالتعليمات األصلية.
مادة ()2
تلغى المادة ( )1من التعليمات األصلية.
مادة ()3
تلغى الفقرات ( )4 ،3 ،2من المادة ( )3من التعليمات األصلية.
مادة ()4
تعدل المادة ( )4من التعليمات األصلية ،لتصبح على النحو التالي:
يتكون نموذج هامش المالءة المالية من المالحق التالية ،وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه التعليمات،
وتقرأ معها:
1.1الملحق رقم ( :)1هامش المالءة.
2.2الملحق رقم ( :)2رأس المال المتوفر.
3.3الملحق رقم ( :)3رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات.
4.4الملحق رقم ( :)4رأس المال المطلوب مقابل مخاطر االلتزامات االكتتابية.
ديوان الفتوى والتشريع
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5.5الملحق رقم ( :)5رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين.
6.6الملحق رقم ( :)6رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمينات الحياة.
7.7أي مالحق أخرى تضاف لغايات احتساب هامش المالءة المالية لشركات التأمين.
مادة ()5
تعدل المادة ( )5من التعليمات األصلية ،لتصبح على النحو التالي:
يكون هامش المالءة عبارة عن نسبة رأس المال المتوفر إلى رأس المال المطلوب لشركة التأمين،
على أال تقل هذه النسبة عن ( ،)%130وذلك على النحو اآلتي:
1.1إذا كانت شركة التأمين شركة تابعة لشركة تأمين أخرى ،يتم احتساب هامش المالءة المالية
لكل شركة تأمين منفردة ،ويتم احتساب هامش المالءة المالية للمجموعة (بيانات مالية موحدة)،
ويتم إصدار شهادة مالءة مالية لكل شركة منفردة وفقاً إلجازتها.
2.2إذا كان لدى شركة التأمين شركات تابعة في قطاع أعمال غير التأمين ،يتم احتساب هامش المالءة
المالية لشركة التأمين على النحو اآلتي:
 .أيحسب هامش المالءة المالية لشركة التأمين على أساس البيانات المالية الموحدة للمجموعة
(شركة التأمين والشركات التابعة) ،وتصدر شهادة مالءة مالية لشركة التأمين في حال تحقيق
الشركة التابعة كافة الشروط اآلتية:
1 )1أن تكون شركة مسجلة في دولة فلسطين.
2 )2أن تكون شركة عاملة.
3 )3أن تكون قد أصدرت بيانات مالية سنوية مدققة آلخر ثالث سنوات.
4 )4أن تكون شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة دولة فلسطين ،وفي حال كانت
الشركة قيد اإلدراج في البورصة وتخضع لرقابة وإشراف جهة أخرى غير الهيئة،
فيشترط وجود ترتيب رقابي بين الهيئة وتلك الجهة الرقابية.
5 )5أن تكون قرارات الشركة تحت سيطرة شركة التأمين ،وأن يكون لشركة التأمين أغلبية
مجلس إدارة الشركة ،وأن تملك ما ال يقل عن ( )%51من أسهم الشركة المكتتب بها.
 .بيحسب هامش المالءة المالية لشركة التأمين منفردة ،وتصدر شهادة المالءة المالية لها،
وذلك في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة،
ويتم معاملة الشركة أو الشركات التابعة كاستثمار مرجح بالمخاطر لغرض احتساب هامش
المالءة المالية لشركة التأمين.
مادة ()6
تلغى الفقرة ( )3من المادة ( )6من التعليمات األصلية.
مادة ()7
تعدل الفقرة ( )3من المادة ( )8من التعليمات األصلية ،لتصبح على النحو التالي:
تُصنف وتُقيم االستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة الوطنية النافذة أو المعايير المحاسبية الدولية والمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية.
ديوان الفتوى والتشريع
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مادة ()8
تعدل الفقرة ( )5من المادة ( )9من التعليمات األصلية ،لتصبح على النحو التالي:
يتم تخفيض أو زيادة رأس المال المطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية بقيمة الفائض أو بقيمة
العجز في االحتياطيات الفنية من قبل المدير وفقاً لرأي خبير الهيئة االكتواري بعد دراسته للتقرير
االكتواري للشركة.
مادة ()9
1.1تعدل الفقرة ( )2من المادة ( )10من التعليمات األصلية ،لتصبح على النحو التالي:
لغايات تصنيف معيدي التأمين ،يعتمد التصنيف الوارد في الجدول أدناه الصادر عن كل من:
 .أStandard & Poor’s
 .بMoody’s
 .جAM Best
 .دFitch Rating
AM Best

Fitch Rating

Standard & Poor’s

Moody’s

المجموعة األولى:
Exceptionally
Strong
Very Strong

AAA

Superior

A++&A+

Exceptional

Aaa

AA

Excellent

A&A-

Excellent

Aa

Extremely
Strong
Very
Strong

AA
A
AA

المجموعة الثانية:
A
Strong
BBB Good

Good

B++ & B+

Good
Adequate

A
Baa

Strong
Good

A
BBB

المجموعة الثالثة:
Moderately Weak
Weak

BB
B

Fair

B & B-

Questionable

Ba

Poor

B

C++ & C+ Marginal
Weak

Marginal
Weak /
Vulnerable

BB
B

C & C-

المجموعة الرابعة:
Less than that or not rated

2.2تعدل الفقرة ( )4من المادة ( )10من التعليمات األصلية ،لتصبح على النحو التالي:
يرجح رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين باألوزان حسب درجة تصنيف المعيد
على النحو اآلتي:
 .أالمجموعة األولى بوزن (.)%2
 .بالمجموعة الثانية بوزن (.)%15
 .جالمجموعة الثالثة بوزن (.)%80
 .دالمجموعة الرابعة بوزن (.)%100
ديوان الفتوى والتشريع
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مادة ()10
يلغى نص المادة ( )13من التعليمات األصلية ،ويستعاض عنه بالنص اآلتي:
1.1يصدر المدير شهادة مالءة سنوية لشركة التأمين في نهاية السنة المالية ،على النحو الوارد
في الجدول أدناه:
التصنيف

نسبة هامش المالءة المالية
 %200فأعلى
%199 - %161

Very Strong
Strong

A
B

%160 - %130

Adequate

C

%129 - %116
%115 - %100
أقل من %100

Inadequate
Weak
Very Weak

D
E
F

2.2إذا لم تحقق الشركة الحد األدنى لهامش المالءة بنسبة ( )%130بمقتضى أحكام هذه التعليمات،
للمدير اتخاذ اإلجراءات التالية وفق الحاالت اآلتية:
 .أفي حال كان هامش المالءة المالية للشركة أقل من ( )%130وأكثر من ( )%115يتم اتخاذ
واحد أو أكثر من اإلجراءات اآلتية:
1 )1تكليف الشركة بإعداد خطة تصويبية لرفع هامش المالءة المالية خالل ستة أشهر.
2 )2منع أو تقييد توزيع األرباح على مساهمي الشركة.
3 )3وضع حد أقصى لنسبة إنتاج شركة التأمين من فرع أو أكثر من فروع التأمين المرخصة
للشركة ممارستها.
4 )4إلزام شركة التأمين بتصفية استثماراتها بالقدر الذي يؤدي إلى رفع هامش المالءة المالية
للشركة حتى (.)%130
 .بفي حال كان هامش المالءة المالية للشركة يتراوح بين ( )%100إلى ( ،)%115فإنه
يتم اتخاذ اإلجراءات المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة ،إضافة إلى اتخاذ واحد أو أكثر
من اإلجراءات اآلتية:
1 )1إلزام الشركة بوقف إنتاج فرع أو أكثر من فروع التأمين المرخصة للشركة ممارستها.
2 )2إلزام شركة التأمين برفع رأسمالها بالقدر الذي يؤدي إلى رفع هامش المالءة المالية
للشركة حتى (.)%130
 .جفي حال كان هامش المالءة المالية للشركة أقل من ( ،)%100فإنه يتم اتخاذ اإلجراءات
المذكورة في البندين (أ ،ب) من هذه الفقرة ،إضافة إلى اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات
اآلتية:
1 )1وقف شركة التأمين عن العمل بشكل مؤقت لمدة ال تزيد على ( )3أشهر.
2 )2وقف شركة التأمين عن العمل حتى انتهاء مدة الرخصة الممنوحة لها من الهيئة لممارسة
أعمال التأمين.
3 )3شطب إجازة الشركة.
ديوان الفتوى والتشريع
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مادة ()11
تضاف مادة جديدة بعد المادة ( )13من التعليمات األصلية تحمل الرقم ( )13مكرر ،وذلك على
النحو اآلتي:
1.1لغايات احتساب هامش المالءة المالية لشركة التأمين ،ترجح موجودات الشركة مقيدة االستعمال
أو المثقلة برهن أو حجز أو بقيد أو بمانع قانوني أو بمانع إجرائي يحول دون استخدامها للوفاء
بالتزامات الشركة ،بأوزان خطر بنسبة (.)%100
2.2تستثنى من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،وديعة شركة التأمين المربوطة ألمر الهيئة،
وأي ودائع أخرى مربوطة ألمر أي من مؤسسات دولة فلسطين لغرض وفاء الشركة بالتزاماتها.
مادة ()12
ً
1.1على كافة شركات التأمين تصويب أوضاعها القانونية وفقا ألحكام هذه التعليمات.

2.2يبدأ تطبيق أحكام هذه التعليمات على البيانات المالية السنوية الصادرة عن شركة التأمين
المقدمة للهيئة عن أعمال السنة المالية المنتهية في شهر كانون األول (ديسمبر) من كل عام بدءاً
من العام 2021م.

مادة ()13
1.1تلغى المالحق المرفقة بالتعليمات األصلية ،ويستعاض عنها بالمالحق المرفقة بهذه التعليمات.
2.2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة ()14
على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،ويعمل بها من تاريخ
صدورها ،وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة البيرة بتاريخ 2020/12/28 :ميالدية
الموافق/13 :جمادى األولى 1442/هجرية

د .نبيل قسيس
رئيس جملس اإلدارة
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