سوق رأس املال الفلسطيين
نرشة ربعية تصدرها هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
العدد الثاين
الربع الثالث2018 ،

2

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

رساةل الهيئة
التنظيم واالشراف والرقابة على أداء كل من قطاعات األوراق المالية ،والتأمين ،والرهن العقاري ،والتأجير
التمويلي في فلسطين ،وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ً ألفضل الممارسات الدولية.

الهداف الاسرتاتيجية للهيئة
 النهوض بقطاع التأمين من خالل إعادة هيكلة وتنظيم أوضاع القطاع بما يسهم في تحقيق استقراره
ونموه.
 تنشيط وتعميق قطاع األوراق المالية وزيادة وعي المجتمع حول أهمية االستثمار في قطاع األوراق
المالية.
 خلق البيئة المواتية لعمل ونمو قطاع تمويل الرهن العقاري.
 تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير التمويلي ورفع مساهمته االقتصادية.
 إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.
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 آخر أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية22.............................................
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االفتتاحية

يسعدني أن أخاطبكم مع صدور العدد الثاني من نشرة سوق رأس المال الفلسطيني والذي يغطي الربع الثالث من العام
 ،2018ويسلط الضوء على أهم التطورات الحاصلة في أنشطة قطاعات سوق رأس المال وأهم المؤشرات الخاصة بها.
وواصلت الهيئة خالل الربع الثالث من العام  2018تنفيذ برامجها وخططها وفقاً الستراتيجيتها ،ولعل من أبرز التطورات
خالل الربع الثالث هو اعتماد مجلس الوزراء الموقر لالستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين وبدء مرحلة التنفيذ
الفعلي ،وذلك بعد أن تم إطالق االستراتيجية وبرعاية فخامة الرئيس محمود عباس حفظه هللا .حيث ستعمل الهيئة على
تنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لالستراتيجية الوطنية للشمول المالي ،باإلضافة الى القيادة المشتركة مع سلطة النقد
الفلسطينية لكل من اللجنة الوطنية للشمول المالي واللجنة الفنية المنبثقة عنها.
وفي سياق آخر ،تتطلع الهيئة الى العام القادم  2019والذي نأمل أن يحمل في طياته الخير والتقدم والتطور لقطاعات
سوق رأس المال بمزيداً من اإلصرار والعزيمة في استكمال كافة البرامج والنشطة التي من شأنها المساهمة في تحقيق
استقرار ونمو سوق رأس المال في فلسطين الحبيبة.
وفي الختام ،فإننا نأمل أن تشكل هذه النشرة اضافه نوعية ومهنية للمهتمين في قطاعات سوق رأس المال ،لما توفره من
معلومات توعوية ومؤشرات كمية حول كافة القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
مع وافر االحترام والتقدير

براق النابلسي

المدير العام
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تطورات قطاع األوراق المالية

مؤشر القدس
أغلق مؤشر القدس عند حاجز  528.8نقطة مع نهاية الربع الثالث من العام  2018بانخفاض قدره  11.9نقطة أي بنسبة %2.2
مقارن ًة مع نهاية الربع الثاني لذات العام ،وبانخفاض بما نسبته  %6.9مقارن ًة مع نهاية الربع الثالث للعام  .2017والشكل رقم ( )1أدناه
يشير الى التغيرات في أسعار االغالق لمؤشر القدس بشكل ربعي خالل العوام.
شكل  :1حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)
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احصائيات وبيانات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.
البيان

الربع الثالث 2017

الربع الثاني 2018

الربع الثالث 2018

مؤشر القدس (نقطة)

567.80
61

540.67
60

528.81
61

عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)

98.48

35.17

40.92

قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)

167.29

72.74

69.55

3,815.59

3,784.40

3,718.69

2.73

1.21

1.14

عدد الصفقات

17,868

8,763

9,073

اجمالي عدد المتعاملين باألسهم المدرجة في
بورصة فلسطين
القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية)
قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية)

71,981

71,341

71,128

%28.42

%28.19

%27.70

%1.24

%0.54

%0.52

عدد جلسات التداول

القيمة السوقية (مليون دوالر)
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة (مليون
دوالر)

بلغت القيمة السوقية لسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  3.7مليار دوالر مع نهاية الربع الثالث من العام  ،2018وهذا يعادل
ما نسبته  %27.7من الناتج المحلي اإلجمالي بالسعار الجارية 1،منخفض ًة بما نسبته  %2.5مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جهة أخرى ،بلغ اجمالي عدد الصفقات في سوق الوراق المالية  9,073صفقة تمت مع نهاية الربع الثالث من العام  ،2018كما
وبلغ اجمالي عدد المتعاملين في سوق الوراق المالية نحو  71,128متعامل مع نهاية الربع الثالث من العام  2018بينهم  %4.7من
المتعاملين الجانب ،غالبيتهم من الردن( .انظر الجدول رقم .)2

جدول  :2توزيع االستثمار حسب الجنسية كما في نهاية الربع الثالث للعام .2018

الجنسية

الفلسطينية

األردنية

الخليجية

األفريقية

األوروبية

األمريكية

أخرى

المجموع

العدد

67,761

2,061

252

24

88

423

519

71,128

%

95.27%

2.90%

0.35%

0.03%

0.12%

0.59%

0.73%

100%

 1تم استخدام الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية للعام  2016وذلك بسبب أن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي قيمة تراكمية ،إضافة لعدم صدور بيانات
الناتج المحلي االجمالي النهائية لعام .2017
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شكل  :2تطورات نشاط التداول في بورصة فلسطين

167.3
69.6

98.5

72.7

40.9

قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)
الربع الثالث 2018

35.2
عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)

الربع الثاني 2018

الربع الثالث 2017

شهد الربع الثالث من العام  2018ارتفاعاً في عدد السهم المتداولة بما نسبته  %16.3مقارن ًة مع نهاية الربع الثاني لذات العام ،وترافق
هذا مع انخفاض طفيف في قيمة السهم المتداولة بنسبة  %4.4خالل نفس فترة المقارنة ،في حين شهدت أعداد وقيم السهم المتداولة
للربع الثالث من العام  2018انخفاضاً ملحوظاً بما نسبته  %58.4مقارن ًة مع نهاية الربع المناظر من العام السابق .ويوضح الشكل رقم
( )3أدناه صفة المتعاملين في البورصة تبعاً لحصصهم النسبية من القيمة السوقية للتعامالت .ويتضح من الشكل أن حصة الشركات
بلغت ( %40.1بقيمة  1,491.3مليون دوالر) في حين بلغت حصة الفراد ( %26.5بقيمة  985مليون دوالر).
شكل  :3توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقا َ لصفة المتعامل كما هي في نهاية الربع الثالث ( 2018مليون دوالر).
موظفي وسطاء السوق
13.4
%0.4

*أطراف ذوي عالقة
367.5
9.9%

شركات تأمين
71.4
بنوك
%
1.9
220.9
%5.9

أفراد
985.0
%26.5

جهات حكومية
368.4
%9.9

شركات
1,491.3
%40.1

صناديق استثمار
200.8
%5.4
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تطورات قطاع التأمين الفلسطيني
بلغ عدد شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشر شركات مع نهاية الربع الثالث من العام  ،2018وذلك بعد أن تم ترخيص شركة
تمكين الفلسطينية للتأمين بداية العام الحالي من قبل الهيئة.
جدول  :3أبرز المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دوالر).
البيان

الربع الثالث
2017

الربع الثاني
2018

الربع الثالث
2018

اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

64.03

70.12

68.62

صافي األقساط المكتسبة

56.81

60.25

62.10

اجمالي استثمارات شركات التأمين

219.06

245.85

246.18

صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

)(37.91

()40.98

)(43.38

صافي األقساط المكتسبة /اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

88.72%

85.92%

90.49%

صافي التعويضات المتكبدة /صافي األقساط المكتسبة

66.73%

68.02%

69.86%

بلغت قيمة اجمالي أقساط التأمين المكتتبة  68.6مليون دوالر أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام  ،2018منخفضة بنسبة %2.1
مقارن ًة مع نهاية الربع الثاني لذات العام وبارتفاع بلغت نسبته  %7.2مقارنة مع نهاية الربع المناظر من العام  .2017ويأتي ذلك في
سياق التذبذب الطبيعي إلجمالي أقساط التأمين المكتتبة ما بين الرباع ،بالمقابل ارتفعت صافي التعويضات المتكبدة للقطاع بما نسبته
 %5.9مع نهاية الربع الثالث للعام  2018عما كانت عليه نهاية الربع السابق .كما وبلغت اجمالي استثمارات شركات التأمين 246.2
مليون دوالر نهاية الربع الثالث للعام  2018محققة ارتفاعاً طفيفاً قدره  %0.1و %12.4مقارن ًة مع نهاية الربع السابق والمناظر على
التوالي( .انظر جدول رقم (.))3
يوضح الشكل رقم ( ،)4أن محفظة التأمين ما زالت تشهد ترك اًز كبي اًر لصالح تأمين المركبات والذي بلغت نسبته  %64.6من اجمالي
المحفظة التأمينية في نهاية الربع الثالث  2018يليها التأمين الصحي بنسبة  .%13.2كما يالحظ من الشكل رقم ( )5أن هناك ترك اًز
واضحاً في الحصص السوقية بين شركات التأمين ،حيث تستحوذ ثالثة من أصل عشر شركات عاملة في القطاع على نحو %57.6
من اجمالي القساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في نهاية الربع الثالث من العام .2018
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شكل  :4توزيع المحفظة التأمينية وفقا لمنتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع الثالث 2018

الحياة
%2.1

الحريق
%5.3

هندسي
%2.2

الصحي
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%0.6
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%1.6
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%1.7

المركبات
%64.6

شكل  :5توزيع المحفظة التأمينية وفقا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية الربع الثالث 2018

شركة فلسطين للتأمين
%6.9
شركة تمكين للتأمين
%2.1

شركة التأمين الوطنية
%18.6
المجموعة
االهلية للتامين
%9.7

شركة التكافل للتأمين
%14.8

شركة المشرق للتأمين
%8.7
شركة مت اليف اليكو
%0.2

شركة ترست العالمية
للتأمين
%21.5

الشركة العالمية المتحدة
للتأمين
%17.5

شركة فلسطين لتأمين
الرهن العقاري
%0.1
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تطورات قطاع التأجير التمويلي
شهد العام  2017اقبال المستثمرين على قطاع التأجير التمويلي وتم ترخيص ثالثة شركات تأجير تمويلي من قبل الهيئة في ذاك العام،
ليصبح عدد شركات التأجير التمويلي المرخص لها بالعمل  14شركة كما في نهاية الربع الثالث من العام  ،2018كما وبلغت قيمة
اجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة  22.3مليون دوالر أمريكي بواقع  384عقد كما في نهاية الربع الثالث من العام ،2018
بارتفاع بلغت نسبته  %18.7مقارن ًة مع نهاية الربع الثاني لذات العام وبنسبة  %27.2مقارن ًة مع نهاية الربع المناظر للعام السابق.
إضافة الى ذلك ،لم تشهد أعداد عقود التأجير التمويلي نمواً ملحوظاً في نهاية الربع الثالث للعام  2018مكتفية بنسبة نمو بلغت %0.5
مقارن ًة مع الربع السابق لذات العام ،وبارتفاع نسبته  %37.1مقارن ًة مع نهاية الربع المناظر من العام السابق .ويعزي االرتفاع المذكور
ما بين االرباع المناظرة في العدد والقيمة نظ اًر لتطور ونمو العمل ،أما االرتفاع المميز في قيمة العقود ما بين الربع الثالث  2018والربع
الذي يسبقه ف يعود الى أن هناك عقود قيمتها مرتفعة لنها متخصصة في الطاقة البديلة ،حيث أن المؤسسة (المستأجر) تحتاج الى عدد
كبير من الواح الطاقة البديلة لتتمكن من انتاج الطاقة وتوزيعها وذلك بعدد عقود قليلة ولكن بقيم كبيرة.

شكل  :6تطور اجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي
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شكل  :7تطور اجمالي عدد عقود التأجير التمويلي
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الربع الثالث2017 ،

فإن هناك تركز ٍ
وكما يالحظ من الشكل رقم ( )8أدناهَّ ،
عال في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام هللا بنسبة  %38.2ثم في
مدينة نابلس بنسبة  %16.5تليها مدينة الخليل بنسبة  ،%12.5وتشكل بقية المحافظات مجتمعه ما مجموعه  %32.9من اجمالي عدد
العقود.
شكل  :8التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع الثالث 2018
45.0%
38.2% 40.0%
35.0%

30.0%
25.0%
20.0%

15.0%
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0.0%

16.5%
12.5%
9.0%

7.4%

5.1%

2.7% 2.4%
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شكل  :9توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع الثالث 2018
78.2%

11.0%

10.9%

مال منقول

شاحنات ومركبات ثقيلة

سيارات

ومع اإلشارة الى أن المركبات ما زالت تشكل الحصة الكبر من محفظة التأجير التمويلي حيث شكلت ما نسبته  %78.2من اجمالي
قيمة العقود ،ويعود هذا التركز إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير وتدني مخاطر تأجيرها ،أما تدني عقود تأجير المعدات
فيعود الى إحجام الشركات عن تمويلها نظ اًر الرتفاع المخاطرة المتعلقة بالملكية ،ويتوقع أن تزيد العقود الخاصة بالمعدات بالفترات القادمة
نظ اًر لصدور قانون ضمان الحقوق في المال المنقول والتعليمات الخاصة به ووضعه موضع التطبيق الفعلي.
شكل  :10طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية الربع الثالث 2018

24.4%

75.6%

شركات

أفراد

ويالحظ من الشكل رقم ( )10أعاله أن  %75.6من عدد العقود المسجلة تعود الى أفراد ،بينما  %24.4من عدد العقود تعود الى
شركات.
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التوعية المالية

✉
يهدف الشمول المالي الي تحقيق مجموعة من األهداف ومن ضمنها:

✉

• تسهيل وصول قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر  MSMEsمبا
يشمل املشاريع الرايدية اىل اخلدمات املالية ومن مضهنا تكل املنشآت اليت متلكها
النساء.

✉

• توفري اخلدمات املالية يف املناطق الريفية غري اخملدومة يف شامل وجنوب الضفة،
وقطاع غزة.

✉

• تعزيز ثقة املواطنني مبزودي اخلدمات املالية وابخلدمات املالية الرسية يف القطاع
املايل املرصيف وغري املرصيف.

✉

• تعزيز املعرفة وبناء القدرات املالية دلى أحصاب املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية
الصغر مع الرتكزي عىل تكل املشاريع املشغةل من قبل النساء.

✉

• تعزيز مس توايت الشفافية والافصاح حول اخلدمات املالية واحلقوق والواجبات
املرتتبة جراء اس تخداهما.
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مصطلحات
توعوية

التأمين
• التأمين على الممتلكات :ويشمل التأمين على مختلف الممتلكات كالمصنع أو المكتب أو البضاعة أو المستودع أو
الماكنات ،ويخير المؤمن إما بتغطية جميع الخطار أو بتغطية جزء معين منها كالحريق والسرقة فقط.

األوراق المالية
• الحافظ المين :الشخص االعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ المين لألوراق المالية.

الرهن العقاري
• المخمن العقاري :الشخص الطبيعي المرخص له من هيئة سوق رأس المال لممارسة أعمال التخمين العقاري لغراض
تمويل الرهن العقاري ،وهو يقوم بعملية تقدير لقيمة العقار.

التأجير التمويلي
• المؤجر :الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة والذي تكون غاياته الرئيسية مباشرة نشاط التأجير
التمويلي.
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أسئلة شائعة واجابات

ما هو الشمول المالي؟
• هو تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية ،التي تتناسب مع
احتياجاتهم بالتكلفة والوقت المعقولين ،وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي
المناسب.

ما هي أهم المنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين في السوق الفلسطيني؟
• توفر شركات التأمين المرخصة والعاملة في السوق الفلسطيني أكثر من عشرين منتجاً وخدمة تأمينية ومنها تأمين
المركبات ،تأمين الحريق والسرقة والخطار الحليفة ،تأمين الحياة ،تأمين الحوادث الشخصية ،والتأمين الصحي
والهندسي الى جانب أنواع أخرى من التأمين.

ما هو االكتتاب العام؟
• دعوة عامة للجمهور لالكتتاب في أسهم شركة مساهمة عامة قيد التأسيس أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقًا
للشروط والحكام المقررة في التشريعات النافذه ،وينقسم االكتتاب العام الى-1 :االكتتاب الولي العام :وهو طرح
الوراق المالية المصرح بها عند تأسيس الشركة لالكتتاب العام-2 .االكتتاب الثانوي العام :وهو طرح الوراق
المالية لالكتتاب العام لمساهمي الشركة المسجلين في سجالت مركز االيداع والتحويل عند رفع أرس المال.

ما المقصود بدفعات االيجار؟
عادة ما يكون مقابالً نقدياً) ،وهي بمعنى آخر ما يدفعه
• تمثل دفعات االيجار المقابل في عمليات التأجير (الذي ً
المستأجر الى المؤجر.
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حمالت توعوية

حملة أسبوع المستثمر العالمي

انسجاماً وأهداف هيئة سوق رأس المال االستراتيجية والدور الهام المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع الوراق المالية ،نفذت
الهيئة فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" في فلسطين ،وهي مبادرة دولية سنوية يتم تنظيمها وإطالقها من قبل المنظمة الدولية للهيئات
المشرفة على أسواق المال أيوسكو" "IOSCOوالتي تتمتع الهيئة بعضويتها الكاملة منذ العام .2014
وشاركت دولة فلسطين من خالل هيئة سوق رأس المال في هذه الحملة الى جانب ما يقارب  82دولة حول العالم من الدول العضاء
في المنظمة ،ونفذت الهيئة مجموعة واسعة من الفعاليات والنشطة خالل هذه الحملة والتي امتدت اسبوعاً كامالً خالل الفترة من -1
 2018/10/7بالتعاون مع مكونات قطاع الوراق المالية الفلسطيني وتحديداً بورصة فلسطين وشركات الوراق المالية ،حيث عملت
الهيئة على انشاء زاوية الكترونية خاصة بالحملة على موقعها االلكتروني وتم ربطها على المواقع االلكترونية لبورصة فلسطين وشركات
الوراق المالية ،واحتوت الزاوية على العديد من الرسائل التوعوية الهادفة الى ارشاد الجمهور وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم جراء تعاملهم
مع قطاع الوراق المالية ،إضافة الى نشر إجابات لسئلة شائعة ونشرات توعوية ورسوم كرتونية وإعالنات إذاعية متخصصة ،ويذكر أنه
تم تحديث ورفد هذه الزاوية بشكل يومي بالمواد التوعوية طيلة أيام الحملة.
ومن جهة أخرى ،استهدفت الحملة شرائح مختلفة من مكونات المجتمع الفلسطيني تحديداً فئة الشباب ،حيث تم استقبال ما يزيد عن 500
طالباً وطالبة من طلبة صفوف العاشر والحادي عشر فرع ريادة العمال من محافظات رام هللا والبيرة وغزة وبيت لحم ونابلس وجنين في
مقرات الهيئة والبورصة وشركات الوراق المالية ،وذلك بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم العالي وتم خالل هذه اللقاءات تعريف الطلبة

17
بأهمية قطاع الوراق المالية الفلسطيني ،وآلية االستثمار بالوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين ،كما تم تخصيص النشرة اإلذاعية
المدرسية ليوم واحد بمحافظات الوطن للحديث عن فعالية أسبوع المستثمر.
وفي السياق ذاته ،عقدت الهيئة لقاءات توعوية استهدفت طلبة الجامعات الفلسطينية ،وذلك من خالل عقد فعاليات يوم المستثمر
الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت حيث تم استقطاب ما يزيد على  200طالب وطالبة جامعية ،وتم تعريفهم بآلية
االستثمار السليمة في قطاع الوراق المالية من خالل رسائل توعوية محددة ومبسطة ،إضافة الى تعريف الطلبة بالدور الرقابي للهيئة
وآلية عمل بورصة فلسطين ودور شركات الوساطة المالية في منظومة قطاع الوراق المالية الفلسطيني .كما استهدفت الحملة جمهور
المستثمرين في قطاع الوراق المالية وذلك من خالل عقد الهيئة للقاءين توعويين حول مدونة قواعد حوكمة الشركات في شركتي الوساطة
لألوراق المالية والشركة الوطنية لألوراق المالية.
وتأتي مشاركة الهيئة للعام الثاني على التوالي في هذه المبادرة الدولية التي تهدف الى تعزيز ثقافة الجمهور والمتعاملين في قطاع الوراق
المالية وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي من خالل جهود الهيئات الرقابية على قطاع الوراق المالية ،وذلك انسجاماً وأهداف
الهيئة االستراتيجية وسعيها لتعزيز الشمول المالي في فلسطين من خالل زيادة المعرفة والقدرات المالية لدى الفئات المختلفة في المجتمع
الفلسطيني ،تحديداً فيما يخص التعامل مع الوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين.
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الشمول المالي
شهد الربع الثالث من العام  2018اعتماد مجلس الوزراء الموقر االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين ،وذلك خالل جلسته
المنعقدة بتاريخ  ،2018/9/12وبذلك تصبح االستراتيجية نافذة لبدء التطبيق الفعلي وفقاً لألنشطة والبرامج الواردة في الخطة التنفيذية
الخاصة باالستراتيجية.
ومن جهة أخرى ،تم تسليم فخامة الرئيس محمود عباس حفظه هللا االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين من قبل رئاسة اللجنة
الوطنية للشمول المالي في فلسطين والوفد المرافق لها من هيئة سوق أرس المال وسلطة النقد الفلسطينية.

.1

وأطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين ممثلة بكل من معالي رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل
قسيس ومعالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ،االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين ،وذلك في حفل أقيم تحت رعاية
فخامة الرئيس محمود عباس ومشاركة معالي الدكتور محمد مصطفى ممثالً عن فخامته بداية شهر كانون الول في قصر رام هللا الثقافي
بمدينة رام هللا ،وبمشاركة ممثل الحكومة اللمانية في فلسطين السيدة حنا الجا ،وذلك بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي
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) (AFIممثالً بالرئيس التنفيذي للمؤسسة د .الفرد هاننج والوكالة اللمانية للتعاون الدولي الـ ، GIZوبحضور وفود مالية عربية ودولية
وممثلي القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والسلك الديبلوماسي والغرف التجارية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات
دولية.

وألقى ممثل فخامة الرئيس في حفل اإلطالق ،معالي الدكتور محمد مصطفى المستشار االقتصادي لرئيس دولة فلسطين ،كلمة خالل
الحفل أعقبها كلمتين لرئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس ،وبمحافظ
سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا ،كما تحدث خالل الحفل ممثلة الحكومة اللمانية في فلسطين السيدة حنا الجا ،والرئيس التنفيذي
لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي الدكتور ألفريد هاننج.
واشتمل حفل إطالق االستراتيجية على جلستين ،الولى بعنوان المرأة والشمول المالي في فلسطين ترأستها السيدة هنريت كولب من مؤسسة
التمويل الدولية  ،IFCوالجلسة الثانية بعنوان الخطوات المستقبلية والولويات في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وترأسها
السيد حيدر بغدادي من الوكالة اللمانية للتعاون الدولي ،GIZوشارك فيهما بمداخالت العديد من الخبراء بحضور عدد كبير من القيادات
المصرفية والمالية واالقتصادية.
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وتم خالل الحفل عرض فيلم الشمول المالي في فلسطين ،وإطالق شعار االستراتيجية ،وعرض موقع الشمول المالي في فلسطين ،وفقرة
فنية ،وحظي باهتمام ملموس من قبل الوساط االقتصادية واإلعالمية ،واختتم الحفل بإطالق االستراتيجية من قبل رئاسة اللجنة الوطنية
ومباشرة العمل بها بشكل رسمي.

22
أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية ( )IFCتوقعان مذكرة تجديد التعاون لتعزيز حوكمة الشركات
وقعت هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل
الدولية ) (IFCمذكرة لتجديد التعاون المشترك في
مجال تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين ،وذلك
في احتفالية برتوكوليه جرت خالل الربع الثالث من
العام  2018في مقر الهيئة بمدينة البيرة ،حيث
وقع مذكرة تجديد التعاون كل من السيد طارق
المصري نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد
يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية
) (IFCفي فلسطين.
ويأتي توقيع مذكرة تجديد التعاون المشترك تتويجًا
للشراكة االستراتيجية ما بين الهيئة ومؤسسة
التمويل الدولية ) (IFCفي مجال تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين والمستمرة منذ عدة أعوام ،والتي تكللت بالعديد من اإلنجازات
اء في رفع سبل االلتزام بمتطلبات قواعد الحوكمة لدى الشركات
الهامة على العديد من الصعدة في مجال تعزيز حوكمة الشركات سو ً
إضافة الى زيادة الوعي وتعزيز القدرات بهذا الموضوع الهام لدى العديد من فئات المجتمع الفلسطيني .ويذكر أن هيئة سوق رأس

المال ومؤسسة التمويل الدولية ) (IFCقد عملتا خالل العوام الماضية على تنفيذ العديد من النشطة المشتركة والتي كللت بإنجازات
هامة.

هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء متخصص حول آفاق تطور قطاع األوراق المالية
عقدت هيئة سوق رأس المال خالل الربع الثالث من العام  2018لقاءاً متخصصاً بعنوان "قطاع الوراق المالية الفلسطيني ،الفرص
والتحديات" ،حيث شارك في هذا اللقاء الخبير الدولي الدكتور منذر العمري ،مستشار هيئة الوراق المالية والسلع اإلمارتية .وافتتح
اللقاء الذي عقد بحضور الشركاء ذوي العالقة من شركات الوساطة والبورصة ومجموعة من الشركات المدرجة والبنوك إضافة الى
العديد من المؤسسات والهيئات الشريكة ،بكلمة ترحيبية للسيد براق النابلسي مدير عام الهيئة ،والتي رحب خاللها بالحضور مؤكداً
على ضرورة العمل مع كافة الشركاء على تنشيط وتعميق قطاع الوراق المالية الفلسطيني لما له من أهمية في جذب االستثمارات
وتوفير التمويل الالزم من خالل أدوات الملكية وأدوات الدين ،ومساهمته في عملية التنمية االقتصادية .وأهمية االطالع على التجارب
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االقليمية المحيطة وكيفية مواجهة هذه التجارب
للتحديات التي تواجه قطاع الوراق المالية ،منوهاً
في الوقت ذاته الى ضرورة الخذ بعين االعتبار
خصوصية قطاع الوراق المالية الفلسطيني
والظروف الخاصة التي يعمل في ظلها .ويذكر أن
عقد هذه الورش يأتي تنفيذًا لحد أهداف الهيئة
االستراتيجية والمتمثل بتنشيط وتعميق قطاع الوراق
المالية وزيادة وعي المجتمع حول أهمية االستثمار
في هذا القطاع ،كما ويأتي ضمن سياسة الهيئة في
التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة
الطراف ذوي العالقة ،وذلك سعيًا منها للتواصل
المستمر معهم واطالعهم على كافة المستجدات
المحلية والدولية في هذا السياق.

هيئة سوق رأس المال تصدر قرارا بنشر العقوبات والمخالفات على موقعها االلكتروني
أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم ) (04/2018والمنعقدة بتاريخ  2018/09/06في رام هللا ق ار اًر بخصوص
نشر العقوبات والمخالفات على موقع الهيئة اإللكتروني ،وذلك وفقًا آلليات وضوابط نشر محددة تعتمد على مستويات تصنيف
المخالفات .هذا وقد نص القرار على تصنيف المخالفات وفقًا لثالث مستويات تحاكي التدرج في حجم ومستوى المخالفة ،وهي
بسيطة ومتوسطة وجسيمة.
ويأتي هذا القرار انطالقًا من دور الهيئة في تنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين ،وحماية حقوق المستثمرين ،وتحقيقًا
لهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز االنضباط واالمتثال في قطاعات سوق رأس المال ،حيث تعتبر الهيئة نشر المخالفات والعقوبات
أحد وسائل تقليل التعثر للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة ،وذلك من خالل كونها وسيلة ردع لهذه الجهات ،وللحد من مخالفة
أحكام التشريعات النافذة والناظمة لعمل القطاعات التي تشرف عليها الهيئة ،إضافة الى توعية جمهور المستثمرين والمتعاملين
ومستخدمين الخدمات المالية في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة ،وهي الوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي وتمويل الرهن
العقاري ،وتمكينهم من اتخاذ ق ارراتهم االستثمارية السليمة والمبنية على معلومات كاملة وشفافة حول الجهات المرخصة من قبل
الهيئة ،وتم العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد النشر للمخالفات والعقوبات على الموقع االلكتروني للهيئة مباشرًة بعد نشره في

الجريدة الرسمية.
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توقيع مذكرة تفاهم ما بين االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ونقابة األطباء
عملت هيئة سوق رأس المال مؤخ اًر وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم" على احتواء الزمة والتدخل لحل
الخالفات ما بين اتحاد المستشفيات الخاصة والهلية واتحاد شركات التأمين ،والمتمثلة بمطالبة المرضى بالتسديد النقدي مقابل
الخدمات الطبية التي يتلقونها ،وبرفض عالج المرضى في العيادات والمستشفيات الفلسطينية حسب برنامج بطاقات التأمين الصحي
الصادر عن شركات التأمين الفلسطينية ،حيث تم دعوة كافة الطراف لطاولة الحوار ،وعملت الهيئة على رعاية كافة جلسات الحوار
بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ،وصوالً الى توقيع مذكرة تفاهم واتفاق بين نقابة الطباء واالتحاد الفلسطيني لشركات
التأمين ،والتي تهدف بشكل أساسي الى حماية حقوق المؤمن لهم بخدمات التأمين الصحي وزيادة جودة ونوعية هذه الخدمات
وتبسيط اإلجراءات الخاصة بها ،حتى ال يتكبد المواطن الفلسطيني المستفيد من خدمات التأمين الصحي أعباءًا إضافية ،هذا وتم
بموجب مذكرة التعاون تشكيل لجنه مشتركة بين الطرفين لمعالجه اية شكاوي وصعوبات.
كما أن مضمون هذه االتفاقية ينبثق وبشكل أساسي من واجب ومسؤولية الهيئة في حماية حقوق المؤمن عليهم والمواطنين المستفيدين
من خدمات التأمين الصحي المقدم من شركات التأمين الفلسطينية ،من خالل ضمان سهولة ويسر تقديم الخدمات الطبية وتبسيط
اإلجراءات الخاصة بها.
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جميع الحقوق محفوظة



في حالة االقتباس يرجى اإلشارة الى هذه النشرة كالتالي :هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،
نشرة سوق رأس المال الفلسطيني ،العدد الثاني ،الربع الثالث ،كانون أول.2018 ،








جميع المراسالت توجه الى:
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البيرة – فلسطين
هاتف+970 2 2946946 :
فاكس+970 2 2946947 :
الموقع االلكترونيwww.pcma.ps:
البريد االلكترونيinfo@pcma.ps:



اإلدارة العامة للدراسات والتطوير
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
www.pcma.ps

