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رؤية الهيئة

هيئ��ة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بس��وق رأس المال في 

فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.

رسالة الهيئة

التنظيم واالشراف والرقابة على أداء كل 

م��ن قطاع��ات األوراق المالي��ة، والتأمين، 

والرهن العقاري، والتأجي��ر التمويلي في 

فلس��طين، وتطويرها بم��ا يحقق مبادئ 

وفق��ًا  والنزاه��ة  والعدال��ة  الش��فافية 

ألفضل الممارسات الدولية.

األهداف االستراتيجية للهيئة

• النه��وض بقط��اع التأمين م��ن خالل إع��ادة هيكلة وتنظي��م أوضاع 	

القطاع بما يسهم في تحقيق استقراره ونموه.

•  تنش��يط وتعميق قط��اع األوراق المالية وزيادة وع��ي المجتمع حول 	

أهمية االستثمار في قطاع األوراق المالية.

• خلق البيئة المواتية لعمل ونمو قطاع تمويل الرهن العقاري.	

• تطوي��ر الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا قط��اع التأجي��ر التمويل��ي ورف��ع 	

مساهمته االقتصادية.

• إع��داد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المس��اهمة في تحقيق 	

أهداف الهيئة.
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يس��رني أن أقدم لكم العدد الثالث من نش��رة 

س��وق رأس المال الفلس��طيني وال��ذي يغطي 

التط��ورات الحاصل��ة ف��ي قطاعات س��وق رأس 

المال وأهم المؤش��رات الخاصة بها خالل الربع 

األخير من العام 2018.

من اه��م اإلنجازات التي حققته��ا الهيئة خالل 

الرب��ع الرابع من الع��ام 2018 كان إطالق العمل 

ف��ي االس��تراتيجية الوطني��ة للش��مول المال��ي 

من قب��ل فخامة الرئيس محم��ود عباس والتي 

تقودها الهيئة بالشراكة مع سلطة النقد، حيث 

ب��دء التنفي��ذ الفعلي لالس��تراتيجية وتش��كيل 

اللج��ان ومجموع��ات العم��ل المتخصصة التي 

ستيسر أعمال تنفيذ المهام الواردة في الخطة 

بالش��راكة مع كافة الجهات ذات العالقة، الى 

ذل��ك وفي نف��س الس��ياق فقد عمل��ت الهيئة 

على االنتهاء من تطوير حملة التأمين الش��املة 

»التأمي��ن حماية وأم��ان« والتي ته��دف الى رفع 

الوع��ي التأمين��ي ل��دى الجمهور الفلس��طيني 

كاف��ة بم��ا يخ��دم تعزي��ز الش��مول المالي في 

فلسطين.

وف��ي إط��ار جهوده��ا الحثيث��ة لتطوي��ر قطاع 

التأمين الفلسطيني فقد أطلقت الهيئة برنامج 

شهادات التأمين والذي طورته بالتعاون مع أرفع 

المعاه��د والمؤسس��ات الدولي��ة المتخصص��ة 

في ه��ذا المجال، ويهدف هذا البرنامج بش��كل 

رئيسي الى تطوير قطاع التأمين في فلسطين 

من خالل زي��ادة ورفع قدرات العاملين فيه فنيًا 

استنادًا الى ش��هادات مهنية متخصصة صادرة 

عن مؤسسات مرموقة ووفقًا ألفضل المعايير 

الدولية في صناعة التأمين.

وفي الختام، نأمل ان تكون هذه النشرة الربعية 

مرجعا غنيًا للباحثي��ن والمهتمين وأن تقدم ما 

يث��ري القارئ ويزي��د من اطالعه عل��ى التطورات 

الم��ال  رأس  س��ورق  قطاع��ات  ف��ي  الحاصل��ة 

الفلسطيني.

تطورات قطاعات سوق رأس المال

السيد براق النابلسي

مدي��ر ع��ام هيئ��ة س��وق 

رأس المال الفلسطينية 

كلمة العدد
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أهم محطات الهيئة الرئيسية

2018-2004



7 سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الرابع، 2018

2004 
• تأس��يس الهيئة وصدور القواني��ن الناظمة 	

لعمل الهيئة وقانون األوراق المالية.

2005
• التش��غيلية 	 لمهامه��ا  الهيئ��ة  مباش��رة 

والتنفيذية.
• صدور قانون التأمين رقم 20 لعام 2005.	

 2007
• مساهمة الهيئة في تأسيس اتحاد هيئات 	

األوراق المالية العربية.

2008
• الحص��ول عل��ى العضوي��ة الكامل��ة ف��ي 	

المؤسسة الدولية للهيئات المشرفة على 
.)IAIS( أعمال التأمين

2009
• إق��رار مدون��ة قواع��د حوكمة الش��ركات 	

واشهارها في فلسطين.

2011
• تطوير وإطالق برنامج الشهادات المهنية 	

المالي��ة  األوراق  بقط��اع  المتخصص��ة 
بالتنسيق مع معهد )CISI( في لندن.

• بدء العم��ل بموجب أدلة إج��راءات العمل 	
الهيئة  SOPs والتي تشمل كافة عمليات 

وأنشطتها.

2013
• المالي��ة 	 األوراق  »قط��اع  ش��هادة  ص��دور 

الفلس��طيني، القواعد واألنظمة« بالتعاون 
.CISI مع معهد

2014
• ص��دور قان��ون التأجي��ر التمويل��ي رقم )6( 	

لسنة 2014م.

2016
• ب��دء تنفي��ذ عملي��ات اإلش��راف المبنية على 	

المخاطر في قطاع التأمين، وذلك استنادًا 
إل��ى مبادئ التأمي��ن الرئيس��ية الصادرة عن 
المؤسس��ة الدولية للهيئات المشرفة على 

.)IAIS( أعمال التأمين

2017
• قي��اس 	 لنم��وذج  الفعل��ي  التطبي��ق  ب��دء 

.)CG Scorecard( حوكمة الشركات

2018
• للش��مول 	 الوطني��ة  االس��تراتيجية  إط��الق 

المالي في فلسطين.
• إط��الق برنامج الش��هادات المهنية الخاص 	

بقطاع التأمين.

أهم محطات الهيئة الرئيسية 2018-2004
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قراءة نقدية في نتائج أعمال الش��ركات 

المدرجة للعام 2018
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قراءة نقدية في نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2018

أواًل: الملخص التحليلي

بلغ��ت حصيل��ة أرب��اح الش��ركات المدرج��ة ع��ن الع��ام 2018 بعد الضريب��ة نح��و 296.7 ملي��ون دوالر 
أمريك��ي بارتف��اع نس��بته م��ا يق��ارب 3 % ع��ن صاف��ي األرب��اح المحقق��ة للفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام 
2017، والت��ي بلغ��ت قيمته��ا 288.2 ملي��ون دوالر، وق��د ش��كلت الش��ركات الرابح��ة ما نس��بته 88.6 

% م��ن إجمال��ي ع��دد الش��ركات المفصح��ة بواق��ع 39 ش��ركة بقيمة بلغ��ت 304.3 ملي��ون دوالر 
أمريك��ي مقارن��ة م��ع ما قيمت��ه 316.4 ملي��ون دوالر أمريك��ي للع��ام 2017 بانخفاض نس��بته 3.8 
%، ف��ي حي��ن حققت 6 ش��ركات خس��ائر بلغ��ت قيمته��ا )8.7( ملي��ون دوالر أمريك��ي مقارنة مع 
 م��ا قيمت��ه )28.1( ملي��ون دوالر للع��ام 2017 بنس��بة انخف��اض ف��ي الخس��ائر بلغ��ت نح��و 69 %.

وبحسب البيانات المقدمة فقد كان قطاع البنوك والخدمات المالية هو القطاع األكثر ربحًا للفترة 
المذك��ورة، حي��ث بلغت قيم��ة صافي األرب��اح والمحققة بع��د الضريبة ما يق��ارب 112 مليون دوالر 
أمريك��ي للعام 2018 بارتفاع نس��بته قاربت 11.6 % عن الفترة ذاتها من الع��ام 2017، تبعه قطاع 
الخدمات بأرباح بلغت قيمتها قرابة 104 مليون دوالر بارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 1.1 % عن العام 
الذي س��بقه 2017، وحل قطاع االس��تثمار في المرتب��ة الثالثة بصافي أرباح بع��د الضريبة قاربت 34 
مليون دوالر مرتفعة بنس��بة بلغت حوالي 53.6 % ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح 
تقدر ب� 27 مليون دوالر بانخفاض واضح عن أرباح العام 2017 نسبته 31 %، وأخيرًا حل قطاع التأمين، 

بنسبة انخفاض في قيمة األرباح للعام 2018  بلغت 33.1 % بأرباح قاربت 18.4 مليون دوالر.

البورصة  في  المدرجة  العامة  المساهمة  الشركات  بأداء  تحليلي  كشف  ثانيًا: 
من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   2018/12/31 بتاريخ  كما  المراجعة  المالية  للبيانات 

العام 2017.

تم اجراء مقارنة لنتائج أعمال الش��ركات المس��اهمة العامة المدرجة للفترة المالية المنتهية بتاريخ 
2018/12/31 مع الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 من حيث مجموع الموجودات والمطلوبات 

ومجموع حقوق الملكية وصافي الدخل الشامل وصافي االرباح )الخسائر( حيث تبين ما يلي:

قطاع البنوك والخدمات المالية �

بلغ��ت مجموع االرباح للس��نة المالية المنتهية 2018/12/31 للبن��وك المدرجة في البورصة مبلغ 
)111.5( ملي��ون دوالر في حين بلغت مجموع االرب��اح لنفس الفترة للبنوك المدرجة في البورصة 
للعام 2017 مبلغ )99.9( مليون دوالر، أي بنس��بة تغير بزيادة بلغت 11.6 % ونش��ير هنا أن الزيادة 
ف��ي مجموع االرباح يع��ود الى ارتف��اع االي��رادات التش��غيلية المتحققة للبنك الوطني بش��كل 
رئيس��ي وهذا يعود الى زيادة ايرادات العموالت بش��كل رئيس��ي وزيادة حصة العائد المولد من 

نتائج أعمال البنك االسالمي الفلسطيني.
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قطاع الخدمات �

بلغت مجموع االرباح للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 لشركات قطاع الخدمات المدرجة في 
البورصة مبلغ )104.2( مليون دوالر في حين بلغت مجموع االرباح لنفس الفترة لشركات الخدمات 
المدرجة في البورصة للعام 2017 مبلغ )103.1( مليون دوالر، أي بنسبة تغير بلغت 1.1 % ونشير هنا 
أن الزيادة في مجموع االرباح يعود الى تحول نتائج اعمال ش��ركة موبايل الوطنية الفلس��طينية 
لالتصاالت من خس��ائر الى الربح هذا العام، وكذلك انخفاض خسائر المؤسسة العربية للفنادق 

بشكل رئيسي.

قطاع االستثمار �

بلغت مجموع االرباح للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 لشركات قطاع االستثمار المدرجة في 
البورصة مبلغ )34.1( مليون دوالر في حين بلغت مجموع االرباح لنفس الفترة لشركات االستثمار 
المدرجة في البورصة للعام 2017 مبلغ )22.2( مليون دوالر، أي بنسبة تغير بلغت 53.6 % ونشير هنا 
أن الزيادة في مجموع االرباح يعود الى انخفاض الخسائر التشغيلية المتحققة لكل من شركة 
فلس��طين لالس��تثمار العقاري وزيادة االرباح التش��غيلية لش��ركة فلس��طين للتنمية واالستثمار 

بشكل رئيسي.

قطاع الصناعة �

بلغت مجموع االرباح للس��نة المالية المنتهية 2018/12/31 لش��ركات قط��اع الصناعة المدرجة 
ف��ي البورصة مبل��غ )26.8( مليون دوالر في حين بلغ��ت مجموع االرباح لنفس الفترة لش��ركات 
الصناعية المدرجة في البورصة للعام 2017 مبلغ )38.8( مليون دوالر، أي بنس��بة تغير بانخفاض 
بلغ 31 % ونش��ير هنا أن االنخفاض ف��ي مجموع االرباح يعود الى انخفاض االيرادات التش��غيلية 
المتحقق��ة ل��كل من ش��ركة بيرزيت لألدوية، ش��ركة بيت ج��اال لصناعة االدوية، ش��ركة دواجن 
فلس��طين ومطاحن القمح الذهبي بش��كل رئيس��ي فضال عن ع��دم صدور البيان��ات الختامية 

لشركة دار الشفاء حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

قطاع التأمين �

بلغت مجموع االرباح للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 لشركات التامين المدرجة في البورصة 
مبلغ )18.4( مليون دوالر في حين بلغت مجموع االرباح لنفس الفترة لشركات التامين المدرجة 
في البورصة للعام 2017 مبلغ )27.5( مليون دوالر، أي بنس��بة تغير بانخفاض بلغ 33.1 %، ونشير 
هن��ا أن االنخفاض ف��ي مجموع االرباح يعود ال��ى انخفاض االيرادات التش��غيلية المتحققة لدى 
العديد من ش��ركات التأمين في ظل احتدام المنافس��ة الخاصة بعد ص��دور قرار الهيئة بتثبيت 
التعرفة الخاصة للمؤمنين وتش��ديد الضوابط على المخصصات وإعادة التقييم من قبل اإلدارة 

العامة للتأمين.
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تطورات قطاعات سوق رأس المال
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تطورات قطاعات سوق رأس المال

قطاع األوراق المالية

مؤشر القدس �

مع نهاية العام 2018، ُأغلق مؤشر القدس عند حاجز 529.4 نقطة مسجاًل انخفاضًا قدره 7.9 %  

ع��ن اغالقه نهاية العام 2017 والبالغ 574.6 نقطة، والش��كل رقم )1( أدناه يش��ير الى التغيرات 

في أسعار االغالق لمؤشر القدس بشكل ربعي خالل األعوام.

شكل 1: حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي )نقطة(
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احصائيات وبيانات التداول  �

جدول 1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.

البيان
الربع 
الرابع 
2017

الربع 
الثالث 

2018

الربع 
الرابع 
2018

20172018

574.6528.8529.4574.6529.4مؤشر القدس )نقطة(

636162243243عدد جلسات التداول

عدد األسهم المتداولة 
)مليون سهم(

79.240.924.7271.2185.1

قيمة األسهم المتداولة 
)مليون دوالر(

136.869.640.9469.1353.5

القيمة السوقية )مليون 
دوالر(

3,891.53,718.73,734.93,891.53,734.9

المعدل اليومي لقيمة 
األسهم المتداولة )مليون 

دوالر(
2.21.10.71.91.5

13,2069,0735,76153,20535,030عدد الصفقات

اجمالي عدد المتعاملين 
باألسهم المدرجة في 

بورصة فلسطين
71,81171,12870,98171,81170,981

القيمة السوقية كنسبة 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي )باألسعار 
الجارية(

 % 26.8 % 25.6 % 25.8 % 26.8 % 25.8

قيمة التداول كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(
 % 0.9 % 0.5 % 0.3 % 3.2 % 2.4

المقارنة السنوية: شهدت مؤش��رات بورصة فلسطين مع نهاية العام 2018 انخفاضًا ملحوظًا 

عما كانت عليه نهاية العام 2017، حيث بلغت القيمة الس��وقية ألس��هم الش��ركات المدرجة في 
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بورص��ة فلس��طين 3.7 مليار دوالر مع نهاي��ة العام 2018، وهذا يعادل ما نس��بته 25.8 % من الناتج 

المحل��ي اإلجمال��ي باألس��عار الجارية1، لتس��جل انخفاضًا ق��دره 4 % عما كانت علي��ه نهاية العام 

2017 )3.9 ملي��ار دوالر(، كم��ا انخفضت أحجام وقيم التداول الى ما نس��بته 31.8 % و 24.6 % على 

التوالي مقارنًة مع نهاية العام 2017، ويعزي هذا االنخفاض الملحوظ الى تراجع أنش��طة التداول 

على أسهم العديد من الش��ركات المدرجة في بورصة فلسطين، ويقود هذا االنخفاض قطاعي 

االس��تثمار والصناعة على التوالي، هذا بالتزامن مع انخفاض أس��عار أس��هم بعض من الش��ركات 

القيادية مثل »باديكو القابضة«، إضافة الى االنخفاض الكبير الذي طرأ على أسهم القطاع البنكي 

وعلى رأسها سهم البنك اإلسالمي الفلسطيني. 

شكل 2: التطورات السنوية لنشاط التداول في بورصة فلسطين 
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المقارنة الربعية: لم تش��هد القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 

1     تم استخدام الناتج املحيل االجاميل باألسعار الجارية للعام 2017 وذلك بسبب أن القيمة السوقية لألسهم املتداولة هي قيمة تراكمية.
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نموًا ملحوظًا في نهاية الربع الرابع من العام 2018 عما كانت عليه في نهاية الربع الس��ابق لذات 

العام )بنس��بة نمو بلغت 0.4 % (. في حين ش��هدت القيمة الس��وقية انخفاضًا بلغت نس��بته 4 %  

مقارنًة مع نهاية الربع المناظر من العام السابق، كما وشهد الربع الرابع تراجعًا في أحجام وقيم 

الت��داول بنس��بة 39.7 % و 41.3 % عل��ى التوالي مقارنًة مع نهاية الربع الس��ابق، ويالحظ االنخفاض 

الح��اد ف��ي أحجام وقيم التداول ف��ي نهاية الربع الرابع م��ن العام 2018 مقارنة م��ع نهاية الربع 

المناظر من العام السابق، بما نسبته 68.9 % و70.1 % على التوالي )انظر الشكل 3(.

شكل 3: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين 

0

30

60

90

120

150

الربع الرابع 2017الربع الثالث 2018الربع الرابع 2018

عدد ا�سهم المتداولة (مليون سهم)قيمة ا�سهم المتداولة (مليون دوالر)

79.2

40.9

24.7

136.8

69.6

40.9

بلغ اجمالي عدد المتعاملين في س��وق األوراق المالية نحو 70,981 متعامل مع نهاية العام 2018 

بينهم 4.7 % من المتعاملين األجانب، غالبيتهم من األردن )انظر جدول 2(.
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جدول 2: توزيع االستثمار حسب الجنسية كما في نهاية العام 2018.

%العددالجنسية

67,61695.3الفلسطينية

2,0572.9األردنية

2500.4الخليجية

240.03األفريقية

860.1األوروبية

4290.6األمريكية

5190.7أخرى

70,981100المجموع

يوضح الش��كل )4(، صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النس��بية من القيمة السوقية 

للتعامالت. ويتضح من الش��كل أن حصة الشركات بلغت 39.9 % )بقيمة 1,489.9 مليون دوالر( في 

حين بلغت حصة األفراد 26.8 % )بقيمة 1,001.9 مليون دوالر(.



17 سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الرابع، 2018

شكل 4: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقَا لصفة المتعامل كما هي في نهاية العام 2018 

)مليون دوالر(.

 بنوك شركات تأمين

صناديق استثمار

شركات

 جهات حكومية

أفراد

 أطراف ذوي عالقة

% 26.8
1,001.9

% 39.9
1,489.9

% 5.9
221.5

% 1.9
72.7

% 10.2
382.2

% 5.3
198.5

% 9.9
368.1

 أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.

*
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قطاع التأمين

بلغ عدد شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشر شركات مع نهاية العام 2018، وذلك بعد 

ترخيص شركة تمكين الفلسطينية للتأمين بداية العام الحالي من قبل الهيئة.

جدول 3: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دوالر(.

البيان
الربع 
الرابع 
2017

الربع 
الثالث 

2018

الربع 
الرابع 
2018

20172018

اجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة

59.368.659.3255.4279.4

صافي األقساط 
المكتسبة

57.462.156.0219.6240.3

اجمالي استثمارات 
شركات التأمين

248.9246.2249.3248.9249.3

صافي التعويضات 
المتكبدة في قطاع 

التأمين
)42.5()43.4()36.0()148.9()159.0(

صافي األقساط 
المكتسبة/ اجمالي 

أقساط التأمين 
المكتتبة

 % 96.8 % 90.5 % 94.4 % 86.0 % 86.0

صافي التعويضات 
المتكبدة/ صافي 
األقساط المكتسبة

 % 74.1 % 69.9 % 64.3 % 67.8 % 66.1

المقارنة الس��نوية: ش��هدت المحفظة التأمينية مع نهاية العام 2018 نموًا بلغت نس��بته 9.4 %  

وذل��ك مقارنًة مع نهاي��ة العام 2017، ويأتي ذلك في س��ياق التذبذب الطبيعي إلجمالي أقس��اط 

التأمي��ن المكتتبة م��ا بين العامين، في حين لم تش��هد اس��تثمارات قطاع التأمي��ن نموًا ملحوظًا 

مكتفية بنس��بة نمو بلغ��ت 0.2 %  مقارنًة مع نهاي��ة العام 2017. من جهة أخ��رى، بلغت اجمالي 

صاف��ي التعويض��ات المتكبدة في قط��اع التأمين 159 مليون دوالر مرتفعًة بما نس��بته 6.8 %  عن 

العام السابق.
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المقارن��ة الربعي��ة: بلغت اجمالي المحفظ��ة التأمينية كم��ا بنهاية الربع الرابع م��ن العام 2018 

59.3 ملي��ون دوالر منخفض��ًة بما نس��بته 13.5 %  عن نهاي��ة الربع الثالث لذات الع��ام، في حين لم 

تش��هد المحفظة التأمينية نموًا إذا ما قورنت مع الربع المناظر من العام الس��ابق. من جهة أخرى 

انخفضت صافي التعويضات المتكبدة للقطاع كما بنهاية الربع الرابع من العام 2018 بما نس��بته 

17 %  و 15.3 % مقارنة مع نهاية الربع السابق والمناظر على التوالي.

جدول 4: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

العام
نسبة االختراق التأمينية 

) % (
الكثافة التأمينية )دوالر 

أمريكي(

2017 % 1.853.4

2018 % 1.958.5

يش��ير الجدول )4( الى أهم المؤش��رات التأمينية التي تعكس االهمية النسبية لقطاع التأمين في 

االقتصاد الوطني من خالل مدى انتش��ار الخدمات والمنتجات التأمينية في فلسطين، ونموها عبر 

العامي��ن 2017 و 2018، وهي نس��بة االخت��راق التأمينية )اجمالي المحفظة التأمينية منس��وبة الى 

اجمال��ي الناتج المحلي اإلجمالي باألس��عار الجاري��ة(، اضافة الى الكثافة التأمينية والتي تش��ير الى 

حص��ة الفرد من اجمالي المحفظ��ة التأمينية )إجمالي المحفظة التأمينية منس��وبة الى اجمالي 

عدد السكان(.

يوض��ح الش��كل )5(، أن محفظة التأمين ما زالت تش��هد تركزًا كبيرًا لصالح تأمي��ن المركبات والذي 

بلغت نسبته 66.0 % من اجمالي المحفظة التأمينية في نهاية العام 2018 يليها التأمين الصحي 

بنس��بة 12.4 % . كم��ا يالحظ م��ن الش��كل )6( أن هناك تركزًا واضح��ًا في الحصص الس��وقية بين 

ش��ركات التأمين، حيث تستحوذ ثالثة من أصل عشر ش��ركات عاملة في القطاع على نحو 57.5 %  

من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في نهاية العام 2018.
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شكل 5: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية العام 2018

الحياة

هندسي

بحري

الحريق

 التامينات العامة
االخرى

 تأمين المسؤولية
المدنية

الصحي
العمال

 المركبات

%2.3

%2.1

%0.6

%4.9

%1.8

%1.5
اخرى
%8.3

%12.4
%8.4

%66.0

شكل 6: توزيع محفظة التأمين وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية العام 2018
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شركة التأمين الوطنية
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االهلية
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شركة المشرق
للتأمين



21 سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الرابع، 2018

قطاع التأجير التمويلي

المقارنة الس��نوية: بلغ عدد ش��ركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل هيئة س��وق رأس المال 

كما بنهاية العام 2018 )13( ش��ركة. ويالحظ نمو قطاع التأجير التمويلي وتوس��ع قاعدة األصول 

المؤجرة مع نهاية العام 2018، حيث بلغت قيمة اجمالي اس��تثمار العقود المس��جلة لدى الهيئة 

92.1 ملي��ون دوالر أمريك��ي بواق��ع 1645 عقد، مرتفع��ًة بما نس��بته 9 % و 20.2 % في قيمة وعدد 

العق��ود عل��ى التوالي مقارنًة مع الع��ام 2017. ويعزي ه��ذا النمو في محفظ��ة التأجير التمويلي 

خ��الل العام 2018 الى مباش��رة الش��ركات حديثة الترخيص لنش��اط التأجير التمويل��ي، والتنوع من 

حيث دخول منتجات جديدة تم تمويلها وهي ألواح الطاقة الشمس��ية، إضافة الى زيادة المعرفة 

وقدرة الشركات على الوصول الى عدد أكبر من المستفيدين وخاصًة في المحافظات األخرى غير 

محافظ��ة رام اهلل والبيرة، كما أن زيادة الوعي بقطاع التأجير التمويلي لدى المجتمع كان لها دور 

في ارتفاع ونمو محافظ التأجير التمويلي.

شكل 7: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي 
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المقارنة الربعية: س��جل أداء ش��ركات التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا ف��ي نهاية الربع الرابع من 

الع��ام 2018، حيث بلغت قيمة اجمالي اس��تثمار العقود المس��جلة لدى الهيئ��ة 30.3 مليون دوالر 

أمريكي بواقع 517 عقد، وهذا يمثل ارتفاعًا نس��بته 35.7 % و 34.6 % في قيم وعدد العقود على 

التوال��ي وذلك مقارنًة بالربع الس��ابق لذات الع��ام، ويمثل ارتفاعًا نس��بته 9.5 % و 21.6 % في قيم 

وعدد العقود على التوالي وذلك مقارنًة بالربع المناظر من العام 2017 )انظر الشكل 8(.
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شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي 
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وكما يالحظ من الش��كل )9(، فإنَّ هناك تركز عاٍل في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام 

اهلل بنس��بة 39.8 %، ثم في مدينة نابلس بنس��بة 15.4 % تليها الخليل بنسبة 13.8 %، وتشكل بقية 

المحافظات مجتمعة ما مجموعه 31 % من اجمالي عدد العقود.
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شكل 9: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية العام 2018
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شكل 10: توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية العام 2018

سياراتشاحنات ومركبات ثقيلةمال منقول

% 77.6

% 12.0 % 10.4
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مع نهاية العام 2018، ما زالت المركبات تشكل الحصة األكبر من محفظة التأجير التمويلي حيث 

ش��كلت ما نس��بته 77.6 % من اجمالي قيمة العقود مقارنًة مع ما نس��بته 88 % في العام 2017. 

ويعود الس��بب في اس��تمرار التركز في المركبات إلى سهولة تس��جيل ملكية المركبات في دوائر 

الس��ير وتدن��ي مخاطرها من حيث وجود س��وق ثانوي وإع��ادة حيازتها، أما الش��احنات والمركبات 

الثقيلة ش��كلت ما نس��بته 12 %، وفيما يخص الم��ال المنقول )المعدات وخط��وط اإلنتاج وغيرها( 

فبلغ��ت نس��بتها 10.4 %، وتع��زى الزي��ادة الملحوظة ف��ي التأجي��ر التمويلي للم��ال المنقول نظرًا 

لمباش��رة الش��ركات حديثة الترخيص لعملها، وواحدة م��ن هذه الش��ركات متخصصة في المال 

المنقول، إضافة الى زيادة الثقة والفهم األعلى لمفهوم ضمان الحق في المال المنقول وتسجيل 

المال المنقول في السجل.

شكل 11: طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية العام 2018

% 25.2

% 74.8

 شركات

افراد

ويالحظ من الش��كل رق��م )11( أعاله، أن 74.8 % من عدد العقود المس��جلة تعود الى أفراد، بينما 

25.2 % من عدد العقود تعود الى شركات.
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التوعية المالية
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التوعية المالية

عزي��زي المؤم��ن ل��ه... تأكد م��ن صحة 

ودقة جميع المعلومات التي تقدمها 

لشركة التأمين بموجب طلب التأمين، 

والمتعلق��ة بنوع وف��رع ومحل التأمين 

المطلوب لغايات إصدار وثيقة التأمين، 

حيث يترتب عليك آثار قانونية في حال 

إعطاء معلومات غير صحيحة.

عزي��زي المس��تثمر...عند فتح الحس��اب 

ل��دى ش��ركة الوس��اطة تأكد م��ن أنك 

تتعامل مع ش��ركة وساطة وأشخاص 

مرخصي��ن من قب��ل هيئة س��وق رأس 

الجه��ة  وه��ي  الفلس��طينية  الم��ال 

الرقابي��ة على قطاع األوراق المالية في 

فلسطين

عزيزي المقت��رض... يجب علي��ك الحصول 

على تأمين للعقار وتأمين الحياة ألن ذلك 

يوف��ر الحماي��ة ل��ك ولعائلت��ك. وال بد من 

االس��تمرار في التأمين طوال فترة س��داد 

األقس��اط حتى ال تضطر أس��رتك إلى ترك 

الش��قة بس��بب عدم قدرتك على س��داد 

األقس��اط في ح��االت الوف��اة أو العجز أو 

في حالة الحريق

عزيزي المستأجر تأجيرا تمويليًا 

... يمكنك الحصول على نسبة 

بنظ��ام    %  100 إل��ى  تموي��ل 

التأجير التمويلي.

ئل سا ر
توعوية
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قطاع التامين:

 التأمين الشامل أو التكميلي

ويعنى بالخس��ائر واألضرار التي تلحق بجس��م المركبة نتيجة االصطدام أو حادث سير أو سرقة 

أو حريق ويمكن إضافة كل من الزجاج واألضوية والمس��جل وأعمال الشغل وأي خدمة إضافية 

أخ��رى يطلبها المؤمن له وتقبلها ش��ركة التأمين ضم��ن هذه التغطية. أي ه��و باختصار تأمين 

على الملكية الخاصة بالمركبة نفسها.

 قطاع األوراق المالية:

أمين اإلصدار

الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا ألحكام قانون األوراق المالية رقم )12( 

لسنة 2004، واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 قطاع الرهن العقاري:

اتفاقية قرض الرهن العقاري

وثيقة قانونية تلزم المقترض بسداد قرض معين بنسبة فائدة معينة خالل فترة محددة ويتم 

رهن العقار كضمان لسداد هذا القرض.

 قطاع التأجير التمويلي:

اتفاقية التأجير

اتفاق تعاقدي بين المؤجر والمستأجر تسرد فيه جميع شروط التأجير المتفق عليها بين المؤجر 

والمستأجر.

مصطلحات 
توعوية
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أسئلة شائعة واجابات

 قطاع التامين: �

ه��ل يترتب على المؤمن أي��ة إلتزامات 

تج��اه األضرار الناجمة ع��ن الحريق في 

حال��ة أح��دث المؤم��ن ل��ه عم��دًا تلك 

األضرار؟

وفقا للم��ادة )25( من قانون التأمين رقم 

)20( لسنة 2005 فإنه:

• يك��ون المؤم��ن مس��ئواًل ع��ن أض��رار 	

ال��ذي يح��دث بس��بب خط��أ  الحري��ق 

غي��ر متعم��د من قب��ل المؤم��ن له أو 

المستفيد.

• ال يكون المؤمن مس��ئواًل عن األضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدًا أو غشًا ولو 	

أتفق على غير ذلك.

 قطاع األوراق المالية: �

ما هو االكتتاب العام؟

دعوة عامة للجمهور لالكتتاب في أس��هم ش��ركة مس��اهمة عامة قيد التأسيس او عند زيادة 

رأس��مال ش��ركة قائمة وفقا للش��روط واألح��كام المقررة في التش��ريعات النافذة، وينقس��م 

االكتتاب العام إلى: 

•  االكتتاب العام األولي: وهو طرح األوراق المالية المصرح بها عند تأس��يس الش��ركة لالكتتاب 	

العام. 

• االكتت��اب الثان��وي العام: وه��و ط��رح األوراق المالي��ة لالكتتاب العام لمس��اهمي الش��ركة 	

المسجلين في سجالت مركز اإليداع والتحويل عند رفع رأس المال
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قطاع الرهن العقاري: �

م��ا ه��ي المعايير والمح��ددات العام��ة الت��ي تعتمدها البن��وك إلعطاء ق��رض الرهن 

العقاري؟

تختلف معايير ومحددات الحصول على قرض الرهن العقاري بين بنك وآخر، ولكن بش��كل عام 

فإن البنوك تعتمد المحددات التالية:

• الدخل	

• الديون	

• التاريخ االئتماني	

• الوضع الوظيفي	

• قيمة البيت الذي سيتم شراؤه	

• كما تطلب بعض البنوك تصريحًا مش��فوعًا بالقس��م موقعة من بائع البيت تثبت بأن البيت 	

غير مباع أو مرهون أو مؤجر وتضاف هذه الشهادة إلى الوثائق االخرى.

 قطاع التأجير التمويلي: �

ما المقصود بدفعات اإليجار؟

تمث��ل دفع��ات اإليجار المقاب��ل في عمليات التأجي��ر )الذي عادًة م��ا يكون مقاب��اًل نقديًا(، وهي 

بمعنى آخر ما يدفعه المستأجر إلى المؤجر.
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حمالت توعوية

االنتهاء من تطوير حملة التأمين التوعوية “التأمين حماية وأمان”

انته��ت الهيئة م��ن تطوير حملة التأمين حماي��ة وامان وهي حملة توعوية ش��املة خاصة بقطاع 

التأمي��ن الفلس��طيني، و تأت��ي الحمل��ة انس��جامًا واس��تراتيجية الهيئ��ة بالنهوض بقط��اع التأمين 

الفلسطيني، حيت ستمتد الحملة لسبعة ش��هور وتغطي كافة المحافظات في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وتهدف بشكل أساسي الى تعزيز الوعي والمعرفة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية 

التامي��ن والمنتج��ات و الخدم��ات التي يقدمه��ا قطاع التامين الفلس��طيني، وتعري��ف المواطنين 

بآلية اس��تخدامها واالس��تفادة منها بالطريقة المثلى، واالهم من ذلك حماية حقوق المواطنين 

والمتعاملي��ن مع قط��اع التأمين من خالل تعزي��ز الوعي والمعرفة التأميني��ة لديهم وتعريفهم 

بدور الهيئة الرقابي على قطاع التأمين الفلسطيني.

وتس��تهدف حملة التأمين الشاملة والممتدة لسبعة شهور كافة ش��رائح المجتمع الفلسطيني. 

مس��تخدمة العدي��د من األدوات والوس��ائل التوعوي��ة وذلك به��دف إيصال رس��ائل الحملة والتي 

تتمحور حول تعريف المواطنين بأهمية التأمين، إضافة الى المنتجات المتوفرة وآلية اس��تخدامها 

واالس��تفادة منها بالطريقة المثلى، تحديدًا تامين المركبات وتأمين إصابات العمل وتأمين الحريق، 

وتس��تخدم الحملة مجموع��ة من الوس��ائل واألدوات االعالمية مثل الومضات االذاعية والرس��وم 

الكرتونية والفيديوهات التوعوية إضافة الى اس��تخدام منصات التواصل االجتماعي حيث أطلقت 

الهيئة صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بها مع بداية العام 2019.
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الشمول المالي في فلسطين
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الشمول المالي في فلسطين

اعتماد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

تحق��ق في الع��ام 2018 إنجاز وطني مه��م على صعيد الجه��ود المبذولة في الش��مول المالي، 

فقد تم اعتماد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي من قبل مجلس الوزراء، وذلك خالل جلسته 

المنعق��دة بتاري��خ 2018/9/12، وعلي��ه، أصبحت االس��تراتيجية نافذة لب��دء التطبي��ق الفعلي وفقًا 

لألنش��طة والبرامج الواردة في الخطة التنفيذية الخاصة بها. ومن جهة أخرى، تم تسليم فخامة 

الرئيس محمود عباس -حفظه اهلل- االس��تراتيجية الوطنية للش��مول المالي في فلس��طين من 

قبل رئاس��ة اللجنة الوطنية للش��مول المالي والوفد المرافق لها من الهيئة وس��لطة النقد. وتعد 

فلسطين بذلك من أولى الدول العربية التي عملت على تطوير وإطالق استراتيجية وطنية للشمول 

المالي، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وق��د تم إعالن إطالق العمل باالس��تراتيجية من قبل رئاس��ة اللجنة الوطنية للش��مول المالي في 

حف��ل أقيم ف��ي نهاية العام 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، وبمش��اركة ممثل 

الحكومة األلمانية في فلسطين، وبالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي )AFI(، والوكالة 

األلماني��ة للتع��اون الدولي )GIZ(، وبحضور كاف��ة الجهات ذات العالقة من جه��ات محلية، ووفود 

مالي��ة عربي��ة ودولية، وممثلي القط��اع المالي المصرفي وغير المصرفي، والس��لك الدبلوماس��ي، 

والغرف التجارية، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، وممثلي مؤسسات دولية.
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هذا، وقد ش��هد العام 2018، االجتماع األول للجنة الوطنية للشمول المالي، التي تم تعيينها بقرار 

من مجلس الوزراء في العام 2017، برئاس��ة مش��تركة بين هيئة س��وق رأس المال وس��لطة النقد، 

وعضوية كل م��ن: وزارة المالية والتخطيط، وزارة االقتصاد الوطن��ي، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة 

التربي��ة والتعليم العالي، س��وق فلس��طين لألوراق المالي��ة، جمعية البنوك، اتحاد الغ��رف التجارية 

الصناعية، االتحاد الفلس��طيني لشركات التأمين، الشبكة الفلس��طينية لإلقراض )شراكة(، إضافة 

إلى خبيرين اثنين مستقلين سمتهما الهيئة وسلطة النقد. وتتولى اللجنة الوطنية إعداد السياسات 

ذات العالقة بتطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وضمان تنفيذها.

وتم خ��الل اجتماعها األول وضع الخطوط العريضة آلليات تنفيذ األهداف، والتنس��يق بين الجهات 

ذات العالق��ة باالس��تراتيجية، إضاف��ة إل��ى اعتماد مقترح تش��كيل اللجن��ة الفنية للش��مول المالي 

وشروطها المرجعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الشركاء الرئيسيين، وبرئاسة مشتركة 

بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد. 

ويس��هم الشمول المالي، بشكل مباش��ر، في تحقيق االس��تقرار المالي والنمو االقتصادي للدول، 

وذلك من خالل إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، وحماية حقوقهم 

ماليًا.
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اهداف االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

الهدف الرئيس واألهداف االستراتيجية والفرعية للشمول المالي في فلسطين �

إن الهدف الرئيس الس��تراتيجية الش��مول المالي في فلس��طين هو »زيادة نس��بة الش��مول المالي 

الحالية، والبالغة 36.4 % من األفراد البالغين، لتصل، كحد أدنى، إلى 50 % في نهاية العام 2025«.

األهداف االستراتيجية للشمول المالي في فلسطين �

تهدف االستراتيجية إلى تحقيق عدد من األهداف:

1.   زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع

1.1  تعزيز القدرات المالية لدى طلبة المدارس والجامعات والمعاهد المتوسطة.

2.1   تعزيز القدرات المالية لدى النساء والشباب والعاطلين عن العمل.

3.1    تعزي��ز المعرف��ة وبن��اء الق��درات المالي��ة ل��دى أصحاب المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة 

ومتناهية الصغر، مع التركيز على تلك المشاريع المدارة من قبل النساء.

4.1    تعزيز ثقة المواطنين بمزودي الخدمات المالية، وبالخدمات المالية الرس��مية في القطاع 

المالي المصرفي وغير المصرفي.

5.1    بناء القدرات المالية لدى اإلعالم االقتصادي.

2.   تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرس��مية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي 

تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي

1.2   توفي��ر الخدمات المالي��ة في المناطق الريفية غير المخدومة في ش��مال وجنوب الضفة، 

وقطاع غزة.

2.2  تعزيز وصول فئات محددة من المجتمع للخدمات والمنتجات المالية، واستخدامها.

3.2  الترويج الستخدام الخدمات المالية المزودة من قبل القطاع المالي الرسمي.

4.2   تس��هيل وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوس��طة ومتناهية الصغر ال� )MSMEs( بما 

يشمل المشاريع الريادية إلى الخدمات المالية، وتلك المشاريع المشغلة من قبل النساء.

5.2   تعزيز البنية التحتية القانونية للشمول المالي.

6.2   تعزيز توفر وجودة الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في السوق.
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3.   تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية

1.3   تعزيز البيئة القانونية والقضائية ذات العالقة بحماية مستهلكي الخدمات المالية.

2.3   تعزيز وبناء قدرات جمعيات حماية مستهلكي الخدمات المالية.

3.3   تعزيز مس��تويات الشفافية واإلفصاح حول الخدمات المالية والحقوق والواجبات المترتبة 

جراء استخدامها.

4.3   تعزيز وتطوير أنظمة الشكاوى وزيادة وعي المواطنين بوجودها وآلية التعامل معها.

5.3   تعزي��ز وع��ي المواطني��ن بحقوقه��م وواجباته��م المترتبة عن اس��تخدامهم للخدمات 

المالية.

4.   االس��تغالل األمثل لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توس��يع نطاق انتشار واستخدام 

الخدمات المالية الرسمية

1.4   تعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية للخدمات المالية اإللكترونية.

2.4   إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لتعزيز الشمول المالي.
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أخب��ار ومس��تجدات هيئ��ة س��وق رأس 

المال الفلسطينية
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أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

هيئة سوق رأس المال تطلق برنامج الشهادات المهنية الخاصة بقطاع التأمين.

أطلقت هيئة س��وق راس الم��ال إطالقها لبرنامج الش��هادات المهنية الخاص بقط��اع التأمين في 

فلسطين، وذلك بالتعاون مع كل من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية )BIBF( ومعهد 

التأمين القانوني البريطاني )CII(، ويهدف هذا البرنامج بشكل رئيسي الى تطوير قطاع التأمين في 

فلس��طين من خالل زيادة ورفع قدرات العاملين فيه فنيًا استنادًا الى شهادات مهنية متخصصة 

صادرة عن مؤسسات مرموقة ووفقًا ألفضل المعايير الدولية في صناعة التأمين.

ويأتي إطالق هذا البرنامج تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة للعمل على تطوير برنامج الشهادات 

المهني��ة الخ��اص بقط��اع التأمي��ن وبم��ا يتالئم م��ع الواق��ع المحلي واحتياج��ات قط��اع التأمين 

الفلس��طيني. واس��تنادًا ال��ى المعايير الدولي��ة الت��ي يعتمدها معه��د البحرين للدراس��ات المالية 

والمصرفية وهو مؤسسة إقليمية رائدة في مجال بناء القدرات الفنية للعاملين والمهتمين بقطاع 

التأمي��ن في العالم العربي، إضافة الى كون��ه معتمد من قبل معهد التأمين القانوني البريطاني 

)CII( وهو ارفع جسم مهني على المستوى الدولي في مجال بناء القدرات التأمينية.
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هيئة سوق رأس المال وجامعة فلسطين االهلية توقعان تجديد اتفاقية التعاون 
لدمج مساق حوكمة الشركات

وقعت هيئة س��وق رأس المال وجامعة فلس��طين االهلية ومؤسس��ة التمويل الدولية IFC تجديد 

اتفاقي��ة التع��اون الثالثية التي تهدف إلى دمج مس��اق حوكمة الش��ركات في الخطة التدريس��ية 

لكلية العلوم اإلدارية والمصرفية في الجامعة، حيث وقع االتفاقية كل من السيد براق النابلسي، 

مدير عام هيئة سوق رأس المال، واألستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس جامعة فلسطين االهلية، 

والس��يد يوس��ف حبش الممثل المقيم لمؤسس��ة التمويل الدولية )IFC( في فلسطين، حيث تم 

توقيع تجديد االتفاقية في احتفالية بروتكوليه جرت في مقر الجامعة بمدينة بيت لحم.

تأتي تجديد االتفاقية ضمن جهود الهيئة الهادفة لتعزيز وزيادة حوكمة الشركات في فسطين، 

حي��ث عمل��ت الهيئة وبالتعاون مع مؤسس��ة التموي��ل الدولية عل��ى تنفيذ العديد م��ن المبادرات 

المتمي��زة ف��ي مجال تعزي��ز القدرات والتوعي��ة الخاصة بحوكمة الش��ركات والتي تس��تهدف فئة 

الش��باب وتحديدا طلبة الجامعات، ويعد تطوير ودمج مس��اق متخصص بحوكمة الش��ركات في 

الخطط التدريس��ية لكليات االقتصاد واالعمال بالجامعات الفلس��طينية وفقًا ألحدث الممارسات 

والمستجدات الدولية إحدى هذه المبادرات.
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